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Матеріали учнівських наукових розвідок та творчих здобутків, представлених в альманасі, свідчать про 
широкий спектр  тем та проблем, над якими зацікавлено працювали учні протягом 2018-2019 рр.. Щорічне 
проведення науково-практичних конференцій з гуманітарних проблем, конкурси учнівських рефератів, вико-
нання науково-дослідної роботи  у співпраці з МАН, індивідуальний науковий супровід школярів науковцями 
університетів Херсонщини та інші форми роботи надають широких можливостей до розвитку гуманітар-
ної свідомості учнів. Більшість робіт учасників цього альманаху мають практичне спрямування та пілот-
ний характер. Дослідження є різними за проблематикою, проте усі  вони покликані любов’ю школярів до 
рідного краю й спрямовані на допомогу нашим співгромадянам: це збереження художньої музейної спадщини, 
проблема якості питної води в Херсоні,  практичне вимірювання сили звуку, утилізація сміття, культура 
україномовного привітання, шкільне мас-медіа як спосіб гуманістичного виховання, хокей як профілактика 
гіподинамії, рекреаційний потенціал Херсонщини та ін. Філологічні дослідження висвітлюють сучасні мовні 
та літературні обрії, розширюють уявлення про світове співтовариство. Представлена в альманасі худож-
ня творчість Юдіної Марійки засвідчує синкретичне бачення світу школярки через слово й колір, літературу 
й живопис.

©  Науково-виховний комплекс «Школа гуманітар-
ної праці» Херсонської обласної ради, 2019
©  Видавництво «Гілея», 2019

На обкладинці – ілюстрація до філософської повісті-казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький 
принц», написаної у 1943 році, у трагічні дні Другої світової війни, з вірою автора в перемогу гуманістичних 
ідеалів людства на його шляху до миру, любові та взаємної відповідальності. 

«Хотів би я знати, навіщо зірки світяться. Напевно, для того, щоб рано чи пізно кожен міг знову відшука-
ти свою» (А. де Сент-Екзюпері. «Маленький принц»)
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РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПРАЦІ

Кияновський А.О.

ПІЛОТНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ 
ТА ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ

УЧНІВ ШГТ - РІДНІЙ ХЕРСОНЩИНІ!

Комунальний заклад «Школа гуманітарної пра-
ці» Херсонської обласної ради є експерименталь-
ним майданчиком для всіх, хто прагне засвітити 
власну зірочку в ЗОРЕСВІТІ успіху, наукового пошу-
ку, художньої творчості, інтелектуальних розвідок 
та гуманітарних проектів.

На здійснення дитячих мрій працює цілий ко-
лектив талановитих фахівців, які крок за кроком 
наближують дослідників-новачків до справжніх 
наукових розробок, винаходів та творчої саморе-
алізації учнів. Така робота педагогічного колективу 

має чітко вибудовану «архітектуру», де з окремих 
деталей, як і в архітектурному мистецтві, з часом 
вибудовується науково-дослідницький чи творчий 
проект школяра. А головне – розбудовується уява, 
натхнення, інтелект, креативність особистості са-
мого учня. 

Здійснення мрії юних дослідників наближує 
шкільний інтелектуальний клуб «Ерудит», який за-
лучає до написання реферативних робіт учнів з 5 по 
11 класи. Під час написання реферативних творів 
на школярів чекає співпраця та спілкування з тими 

Любий друже, зараз ти тримаєш у руках Альманах науково-пошу-
кових, реферативних та творчих робіт учнів «Школи гуманітарної 
праці» ЗОРЕСВІТ-2019. Для всіх, хто брав участь у його створенні, – 
це можливість поділитися з тобою своїми ідеями, маленькими від-
криттями, творчими здобутками та власним практичним досвідом 
участі у Всеукраїнських наукових та творчих конкурсах. А ще – це 
щира допомога для всіх тих, хто прагне заявити про себе як про непе-
ресічну особистість, реалізувати свій проект, невпинно йти до влас-
ної мрії, випробувати свій характер та постійно зміцнювати знання.
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(дорослими та друзями), хто виявиться зацікавле-
ним оригінальною темою реферату і буде готовий 
поділитися своїми ідеями. Кожен з учнів сам може 
обирати галузь, секцію, тему роботи, а також нау-
кового керівника – отже цей захопливий процес 
в школі має особистісно зорієнтований характер. 
Щорічне свято захисту рефератів шкільного науко-
вого товариства «Ерудит» висвітлюють мас-медіа, 
переможці дають свої перші інтерв’ю. Найкращі ро-
боти отримують премії від дирекції ШГТ – і це той 
перший заробіток школяра, який від заробив своєю 
інтелектуальною працею.В школі є багаторічний 
досвід з підтримки в дітей інтересу до науки, участі 
у Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкур-
сі науково-дослідницьких робіт МАН України. Свій 
інтелектуальний потенціал школярі щорічно ви-
пробовують на Міжнародних конкурсах – це мов-
но-літературний конкурс ім. Т.Шевченка, конкурс 
знавців української мови імені Петра Яцика. Нау-
ковому розвиткові сприяють конкурси «Бербас» (з 
інформатики), «Кенгуру» (з математики), проект 
«Крок до науки», фестиваль «Молодіжна хвиля» 
(на базі Миколаївського національного університе-
ту ім. В. Сухомлинського) та ін.

Аби вести за собою учнів, вчителі школи актив-
но займаються наукою – беруть участь у щорічних 
науково-методичних конференціях, пишуть та пу-
блікують фахові статті, видання ( часопис «Homo 
humanitarius», альманах «Шедеври колекції Хер-
сонського художнього музею ім. О. Шовкуненка») 
та ін.

Допомогу в реалізації учнівської мрії здійс-
нює шкільна бібліотека, книжковий фонд якої 
складає близько сорока тисяч примірників ху-
дожньої, публіцистичної та науково-методичної 
літератури. Бібліосвіт ШГТ залучає дітей до кон-
курсів, квестів, творчих проектів, інсценувань 
та екранізацій класичних творів, запрошує до 
постійно діючої літературної вітальні. Книга – це 
запорука багатобарвного інтелектуального та емо-
ційного життя. 

Видатний італійський учений-медівавіст та 
всесвітньо відомий письменник Умберто Еко, звер-
таючись до свого онука та до всієї молоді, писав 
про роль книги в житті людини: «Настане день, і 
ти постарієш, але ти будеш відчувати, що прожив 
тисячу життів, немовби ти брав участь у битві при 
Ватерлоо, був присутній при вбивстві Юлія Цезаря, 
побував в тому місці, де Бертольд Шварц, змішую-
чи в ступці різні речовини в спробі отримати золо-
то, випадково винайшов порох і злетів в повітря (і 
так йому і треба!). А інші твої друзі, які не прагнуть 
збагатити свою пам’ять, проживуть тільки одне 
власне життя, монотонне і позбавлене великих 
емоцій».

Для всіх нас, учнів та учителів, важливо пам’я-

тати, що наукові й творчі звершення є перш за все 
інструментом розбудови гуманітарної культури 
особистості. Книга, слово, співпраця, експеримент, 
спілкування навчають мудрості, людяності, поваги, 
плекають прагнення допомагати один одному, при-
носити користь родині й Батьківщині. Виростити не 
просто гуманітаріїв, а справжніх гуманістів – одне з 
надзавдань освітньо-виховної роботи школи.

Про таке призначення людини писав у своєму 
до листі до молоді, лауреат Нобелівської премії Г. 
Гарсіа Маркес: «Тому не чекай чогось, зроби це сьо-
годні, оскільки, якщо завтра не прийде ніколи, ти 
жалкуватимеш про той день, коли в тебе не знай-
шлося часу для однієї усмішки, одних обіймів, од-
ного поцілунку, – жалкуватимеш, що ти був дуже 
зайнятий, щоб виконати останнє бажання. Під-
тримуй близьких тобі людей, шепочи їм на вухо, 
як вони тобі потрібні, люби їх і поводься з ними 
дбайливо, знайди час для того, щоб сказати: «мені 
шкода», «пробач мені, будь ласка» і «спасибі», і 
всі ті слова любові, які ти знаєш. Ніхто не запам’я-
тає тебе за твої думки. Проси в Господа мудрості і 
сили, щоб говорити про те, що ти відчуваєш. Пока-
жи своїм друзям, наскільки вони важливі для тебе. 
Якщо ти не скажеш цього сьогодні, завтра буде та-
ким же як вчора. І якщо ти цього не зробиш ніколи, 
ніщо не матиме значення. Втілюй свої мрії. Ця мить 
прийшла».

Більшість робіт учнів, учасників цього альма-
нах, мають практичне спрямування. Вони різні, 
проте усі покликані любов’ю школярів до рідного 
краю й спрямовані на допомогу нашим співгрома-
дянам – це збереження художньої музейної спад-
щини, проблема якості питної води в Херсоні, ре-
креаційний потенціал Херсонщини, практичне 
вимірювання сили звуку, утилізація сміття, культу-
ра мовного привітання, шкільне мас-медіа як спо-
сіб гуманістичного виховання, хокей як профілак-
тика гіподинамії та ін. Філологічні дослідження 
висвітлюють сучасні мовні та літературні обрії, 
розширюють уявлення про світове співтовариство. 
Представлена в альманасі художня творчість Юді-
ної Марійки засвідчує синкретичне бачення світу 
школярки через слово й колір, літературу й живо-
пис. 

Один з героїв повісті-казки Антуана де Сент-Ек-
зюпері «Маленький принц», написаної у трагічні 
дні Другої світової війни, шукав відповідь на важ-
ливе для нього запитання: «- Хотів би я знати, наві-
що зірки світяться». І ми, разом із Маленьким прин-
цом, відповідаємо: «Напевно, для того, щоб рано 
чи пізно кожен міг знову відшукати свою».

З вірою в моїх учнів на їхньому шляху 
до миру, любові та взаємної відповідальності, 

Артем Олександрович Кіяновський
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РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПРАЦІ

Нев’ярович Н.Ю. 

ЧИТАЧ ЯК СУБ’ЄКТ
СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ

Читання і формування особистості – класична 
проблема цілої низки гуманітарних дисциплін, до 
якої за різних історико-культурних умов зверта-
лися науковці й громадськість, родина й школа. 
Сучасна соціокультурна ситуація відрізняється 
строкатістю, отже й літературна палітра зорієнто-
вана на різноплановий спектр читацьких запитів. 
Література є невід’ємною складовою інфраструк-
тури суспільства, з його соціальним розшаруван-
ням, інтелектуальною та культурною неоднорід-
ністю. Визначитися у вирі літературної продукції 
школярам та їхнім батькам стає все складніше. У 
соцмережах часто піддається перегляду питання 
про природу та значення літературного твору, що 
в наш час нерідко сприймається як продукт спожи-
вання, засіб розваги чи відпочинку або носій пев-
ного роду інформації. Сучасний читач, маючи нові 
можливості в швидкоплинному потоці інформації, 
на жаль, перестає читати класичну літературу, 
втрачає навички глибокого, неспішного читання, 
наражається на небезпеку втратити себе як суб’єк-
та культури, перетворившись на її споживача.

Проблема читача є однією з базових у теоре-
тичній рефлексії наукової думки, до якої у різні 
часи зверталися відомі літературознавці, філо-
софи, психологи, педагоги, серед яких Р. Барт, М. 
Бахтін, В. Біблер, Л. Виготський, Ю. Лотман, О. Ух-
томський, У. Еко та багато інших. Проблема читача 
розглядається як реакція людини на стан сучасної 
культури, коли художня дійсність ставить перед 
індивідуумом проблему вибору, вимагає особисто-

го самовизначення, що постає умовою входження 
в культурний континуум на правах суб’єкта. Такий 
процес, на думку науковців, потребує педагогічно-
го супроводу від самого початку читацької актив-
ності школяра.

Сенс художнього твору є історично рухомим, 
він відтворюється через взаємодію автора, тексту 
та читача і залежить від індивідуального досвіду 
та соціального оточення суб’єктів такого процесу. 
Відтак, творчий потенціал читача розгортається в 
межах історії, суспільства та індивідуальності. Ху-
дожній текст пропонує коло прихованих запитань; 
ментальних, естетичних, моральних та емоційних 
випробувань, які знаходять відгук у залежності 
від читацького досвіду, особистісних, соціальних 
та психологічних особливостей читача. Читання є 
процесом породження власних смислів, ставлень, 
відчуттів у річищі майстерно вибудованих автором 
перспектив. 

В нарисі Діни Рубіної («У світі немає місця для 
ніжності») наведено притчу, про можливості ху-
дожнього тексту : «На початку минулого століт-
тя сидить сліпий жебрак на Бруклінському мосту, 
тримає в руках картон, на якому криво виведено: 
«Подайте сліпому!». До нього звертається молодий 
письменник: – «Скільки ти заробляєш в день?». 
Сліпий відповідає: «Я збираю три, чотири долари». 
«Дай сюди свою картонку», – каже письменник, пе-
ревертає її, щось пише на ній і дає в руки сліпому: 
«Тепер будеш тримати її так!». Проходить місяць, 
другий. Знову письменник йде по Бруклінському 
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мосту, зупиняється – біля жебрака і запитує: «Ну, 
скільки зараз ти збираєш за день?» Той упізнав 
його по голосу, зрадів, схопив за руку: «Слухай, слу-
хай, я збираю тридцять, сорок доларів на день, – 
що ти там таке написав?!» – «Нічого особливого, – 
відповів письменник, – я написав: „Прийде весна, 
а я її не побачу“… » [8]. Справжній художній текст 
викликає емоційний відгук, долучає до співчуття, 
змінює ставлення, спонукає до вчинку.

Можливості взаємодії мистецтва й реципієнта 
в аспекті розбудови його особистості вивчає й су-
часна педагогіка. Ще в недавньому історичному 
минулому прагнення людини до знань нагадувало 
шукання дерева серед пустелі, у наш час, це скоріш 
шукання поживного плоду серед заростей інфор-
маційних джунглів. Читання є процесом входжен-
ня в культуру, яку ми розглядаємо не як застиглий 
матеріальний об’єкт, а як процес перебування осо-
бистості в системі ціннісної комунікації та мораль-
но-естетичного самовизначення.

Чи залежить культура людини безпосередньо 
від книги, і кого взагалі можна вважати суб’єктом 
культури? З певного погляду, культурною люди-
ною зазвичай вважають того, хто любить художню 
культуру, її різновиди: літературу, живопис, музи-
ку, театр. У такої людини є потреба читати книги, 
відвідувати музеї, театр, слухати музику, милува-
тися картинами, у неї розвинений художній смак, 
таки людина потребує дотику краси, що утілена в 
художніх витворах. Такі естетичні смаки й потре-
би закладаються ще в дитинстві. З іншого погля-
ду, культурною вважають добре виховану людину, 
яка з повагою ставиться до інших людей, до при-
роди – і в цьому проявляється моральна складова 
проблеми культурного виховання, що також сягає 
найперших років життя. Культура людини нами 
визначається як активний процес генерування та 
самовиявлення свідомого ставлення особистості до 
світу художніх та духовних цінностей, актуалізації 
індивідуального досвіду в осягнені досвіду загаль-
нолюдського.

Читання – складний ментальний, психоемо-
ційний та морально-естетичний процес, що залу-
чає всі компоненти структури особистості. Проте 
на початкових етапах читацької діяльності важли-
во враховувати якісні й кількісні характеристики 
читання. По-перше, читання правильно дібраних 
творів надає можливості школяру доторкнутися 
до надзвичайного життєвого досвіду, зрозуміти 
внутрішню сутність людей, спілкування з якими за 
різних причин не є можливим. Інтенсивність мо-
рального-естетичного вибору, різнобічність й на-
пруженість інтелектуально-духовних випробувань 
у процесі читання важко переоцінити. Варто заува-
жити, що книга в цьому аспекті має переваги перед 
іншими видами мистецтва, оскільки автор може 

розкрити сокровенні цінності героя через внутріш-
ні монологи, авторські оцінки, озвучити думки та 
почуття героя в різних життєвих ситуаціях. Разом 
з тим, читати більше – ще не гарантія кращого ре-
зультату. Читати випадкові тексти майже те саме, 
що споживати випадкову їжу, наслідки можуть 
бути токсичними для душі школяра, адже дискурс 
певних текстів може імітувати сакральність, пода-
вати беззаперечність авторської позиції, впливати 
на релігійну чи громадську свідомість. Книга може 
бути не гіршим засобом маніпулювання читацькою 
аудиторією, ніж ЗМІ. Критичну думку, свободу са-
мовиявлення розвиває читання книг, автори яких, 
пропонуючи власну точку зору, залишають простір 
для самовизначення своєму читачеві.

По-друге, читання допоможе зануритися у ми-
нуле чи майбутнє, побувати у віддалених краях, 
познайомитися з життєвим устроєм, художнім 
надбанням, національними традиціями, менталь-
ністю різних народів. Світ культури схожий на 
захопливий діалог сам-на-сам, без посередників, 
між минулим і майбутнім, світовим і національ-
ним, загальнолюдським та індивідуальним. Це 
широкий і плідний шлях творчих шукань, у якого 
немає кінця, так само, як і остаточних відповідей 
щодо Людини, Істини та Краси. «Істина не народ-
жується і не знаходиться в голові окремої людини, 
вона народжується поміж людьми, які разом шу-
кають істину в процесі їхнього діалогічного спіл-
кування», – писав видатний мислитель-філолог 
М. Бахтін [3, с. 319]. Природа мистецтва не визнає 
будь-яких меж. Творчість передбачає відкритість 
мислення, готовність до експерименту, самовира-
ження, подолання стереотипів. Мистецтво уникає 
проторованих доріг, воно шукає заповітну стежину 
до самобутнього художнього світу кожної окремої 
особистості. Література тримається осторонь ви-
черпності, однобічності, вона плекає безмежне ба-
гатство своїх художніх ідей, поетичних відкриттів, 
способів зображення. 

По-третє, як стверджують психологи (Е. Берн, 
Л. Виготський, О. Ухтомський та ін.), за допомогою 
читання здійснюється одна з вагомих потреб осо-
бистості – віднайти себе у структурі часу, поза яким 
неможливе самовизначення особистості в культур-
ному контексті. Культура, у певному сенсі, – це ро-
зуміння свого місця й призначення в світі. Кількість 
книг перетворюється на якість та глибину роздумів 
та висновків, переходить у силу та яскравість отри-
маних емоцій. Проте, якщо читання є механічним, 
а ціннісні структури особистості не задіяні (коли 
читач сприймає лише інформаційний чи фабуль-
ний шар твору) – прочитане може залишитися ін-
телектуальним баластом. «Серце, уява, розум – ось 
те середовище, де народжується культура» – цей 
крилатий вислів наближує до розуміння осередку 
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культури, яким є особистість людини. 
Самовизначення в художньому просторі є ос-

новою формування суб’єкта культури, цей процес 
певні етапи, форми та умови педагогічного су-
проводу. Літературна комунікація розглядається 
науковцями як спілкування в системі діалогічних 
відносин «Текст – Читач», «Автор – Читач». Форма 
діалогу характеризує процес сприйняття твору ху-
дожньої літератури. Структура такого сприйняття 
діалогічна, вона супроводжується «розмиканням» 
ціннісного світу кожного з суб’єктів співтворчості. 
В діалозі з письменником та іншими суб’єктами 
художньої реальності читач визначає межі своєї 
культури через механізм ідентифікації: «свій / чу-
жий», «значиме / незначне», «емотивне / байдуже» 
та ін.

Методологічно важливим є положення М. Бах-
тіна про те, що чужі свідомості не можна спогля-
дати, аналізувати, визначати як об’єкти – з ними 
можна лише діалогічно спілкуватися [3, c. 80-81]. 
В процесі читання відбувається не «споживання» 
чужих цінностей, а формування власних під впли-
вом діалогу з іншою ціннісною системою. Себе як 
духовно-ціннісну особистість читач може побачи-
ти лише у «дзеркалі» іншої ціннісної системи, від-
мінної культури. В. Біблер наголошував, що ідея 
діалогу втілює ідею сенсу людського буття яку він 
позначав «со-бытие», «на-себя-обращенное бытие» 
[4, с. 232].

Художній образ є запрошенням читача до діа-
логу з письменником, «місцем і часом» їх зустрічі . 
«Я давно думаю, – писав О. Ухтомський, – що пись-
менство виникло в людстві «з горя», за незадоволе-
ною потребою мати перед собою співрозмовника і 
друга! Не знаходячи такого скарбу поряд із собою, 
людина й вигадала писати якомусь намисленому, 
далекому співрозмовнику… гадаючи, що десь у да-
лечині знайдуться душі, які відгукнуться на твої за-
питання, думки, висновки» [9, c. 4]. Таке розуміння 
читання передбачає своєрідну читацьку відповідь 
у формі самовизначення з запропонованої пробле-
ми і завершення відкритого за своєю природою ху-
дожнього образу.

Літературний твір лише накреслює його сенс 
в образній формі питання, що стосується самоб-
утнього світу митця і одночасно – читача. Особли-
вості процесу сприйняття глибоко проаналізовані 
В. Ф.  Асмусом в його класичній роботі «Читан-
ня як праця і творчість»: «У творі подані не лише 
межі або рамки, усередині яких розгортатиметься  
власна робота зі сприйняття, але – хоча би при-
близно, «пунктиром» – і ті «силові лінії», по яких 
попрямує його фантазія, пам’ять, комбінуюча сила 
уяви, естетична, етична і політична оцінка» [2, с. 
61]. Результат читання буде визначений багатьма 
чинниками: розумовою, духовною діяльністю осо-
бистості, всім попереднім морально-естетичним 
життям, читацькими навичками, прагненням до 
співтворчості, розумінням специфіки художньо-
го твору та багато іншим. Л. С. Виготський заува-
жував, що «зміст художнього твору є залежною та 
змінною величиною, функцією від психіки суспіль-
ної людини і змінюється разом з останньою» [6].

Читання – це поштовх до рефлексії та подаль-
шої творчої реалізації школяра. Читацький досвід 
– це набута ним внутрішня біографія, тисяча й одна 
пригода, пройдені лабіринти та небезпечні квести, 
що ведуть до розуміння самого себе як генератора 
ціннісних відносин, а відтак, і суб’єкта культури.

У процесі розуміння тексту є свої сходинки: по-
чаткова – фабульна, що звертається до подієвого 
аспекту твору; наступна – персонажна, що навер-
тає увагу до суб’єктів дії; третя – означальна , що 
характеризує, якими є персонажі та їхні дії; чет-
верта – проблемна, що визначає, чим вмотивовані 
вчинків героїв; п’ята – естетична, що веде до роз-
думів, якими засобами вдалося відтворити сокро-
венні порухи душі автора та героїв. 

Як змінюються читацькі стратегії у постінду-
стріальну добу – одна зі складових даної проблеми. 
Інтернет надав читачам надзвичайні можливості 
знайти вподобану книжку, сучасні програми нада-
ли їй форму ілюстрованого видання зі сторінками, 
що гортаються з паперовим шурхотом. Проте тем-
пи та обсяги щоденно зростаючого інформацій-
ного потоку підштовхують читача до оглядового, 
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поверхневого знайомства з текстом, чи навіть з пе-
реказом, дайджестом, або критичним оглядом, що 
залишає особистість поза процесами генерування 
власної культури. Інформаційний підхід опануван-
ня художнього твору згортає, унеможливлює зга-
дані формувальні процеси. Особистий досвід пе-
реконує, там діти не читають книг, де не читають 
їхні батьки; учні не захоплюються творами, коли 
читанням книжок не захоплений учитель; читач 
залишається байдужим до героїв твору, якщо їхні 
риси характеру оточення дитини вважає непотріб-
ними в житті, читач не зануриться у світ емоцій-
ного спілкування, якщо не відчуває себе одним з 
суб’єктів художньої реальності, літературний твір 
залишиться застарілою формою інформації для 
тих, хто не відчуває переваг образного мислення… 

Своєчасна увага вчителів та батьків до кола ди-
тячого читання допоможе, аби виріс не споживач 
чужих думок та емоцій, а суб’єкт культури, уваж-
ний й співчутливий до навколишнього світу. Дитя-
чий письменник А. Алексін у своїх мудрих творах 
писав: «Они должны уметь плакать... – говорила 
Алена. – Не только тогда, когда расшибают колен-
ку. Но и когда коленка болит у кого-то другого» 
(«Третий в пятом ряду») [1].

Плідними формами початкових етапів розбу-
дови читача як суб’єкта культури постають такі 
види діяльності: виразне/рольове читання, ро-
бота з опанування нових слів/образних висловів, 
творчі перекази від різних персонажів худож-

нього твору; опис героїв у несподіваній соціо-
культурній ситуації; дослідження можливостей 
художніх деталей щодо розкриття прихованих 
почуттів, станів героїв; написання пріквелів, 
сіквелів прочитаного твору, моделювання при-
год героїв у нових часових координатах, в одній 
команді з юним читачем, креативне осмислення 
проблеми твору в декораціях шкільного життя, в 
сучасних обставинах тощо. 

Щорічно, 2 квітня, в день народження Г. Х. Ан-
дерсена, відбувається святкування Міжнародного 
дня дитячої книги, і це свято нагадує нам про те, 
що гарні книжки допомагають ростити гарних 
люди. Без читання не можливо уявити справжньо-
го дитинства, де серед книжкових пригод та друзів 
загартовується людина на все життя. В. С. Висоць-
кий писав у відомому творі «Балада про боротьбу»: 
«Если, путь пpоpубая отцовским мечом, / Ты соле-
ные слезы на ус намотал, / Если в жаpком бою ис-
пытал, что почем,– /  Значит, нужные книги ты 
в детстве читал!». Підкреслюючи роль читання, Й. 
Бродський в своїй Нобелівській лекції наголошував 
на пріоритеті особистісного самовизначення як 
фактора унікальної культури людини: «Незалеж-
но від того, є людина письменником, або читачем, 
завдання його полягає в тому, щоб прожити своє 
власне життя, а не нав’язане або наказане ззовні, 
навіть таке, що виглядає  найшляхетнішим чином. 
Було б прикро витратити цей єдиний шанс на по-
вторення чужої зовнішності, чужого досвіду» [5]. 
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Алексєєва Є.А., Фелющенко І.В.

ТВОРИ ВИДАТНИХ  ХУДОЖНИКІВ 
ХІХ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ ІЗ КОЛЕКЦІЇ 

ХЕРСОНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ІМ.О.ШОВКУНЕНКА 

В умовах прогресуючої кризи світогляду сучасної людини необхідний пошук нових форм позитивного 
впливу на формування і становлення особистості дитини, майбутнього зрілого і активного члена нашого 
суспільства. На нашу думку, музей має необмежені можливості для цілісного, всебічного розвитку особи-
стості кожної дитини, адже музей – це не тільки виставкові зали, а потужний освітній, інформаційний і 
культурний центр. 

Мета дослідження – визначити найцікавіші роботи видатних художників ХІХ – першої половини ХХ 
століть із колекції Херсонського художнього музею ім. О.Шовкуненка, описати, охарактеризувати їх, з´ясу-
вати роль і місце досліджуваних творів у творчій спадщині художників. 

Об’єкт дослідження – колекція Херсонського художнього музею ім.О.Шовкуненка. 
Предмет дослідження – роботи видатних художників ХІХ – першої половини ХХ століть із колекції 

Херсонського художнього музею ім. О.Шовкуненка. 
Завдання дослідження: 1) проаналізувати роботу К.Е.Маковського “Жіночий портрет”, порівняти її 

з “Джокондою” Леонардо да Вінчі; 2) з’ясувати причини суперечок навколо картини М.К.Реріха “Пейзаж з 
кораблями”; 3) обґрунтувати думку стосовно загадковості і таємничості картини О.П.Боголюбова “Острів 
Капрі”; 4) охарактеризувати картину К.О.Трутовського “Біля річки” як найпоетичнішу картину із колекції 
Херсонського художнього музею; 5) довести, що картина К.Я.Крижицького “Літній день” являється перли-
ною колекції Херсонського художнього музею ім. О.Шовкуненка; 6) простежити майстерність зображення 
українських свят і традицій на прикладі картин М.К.Пимоненка “Колядки” і “Пасхальна ранішня”; 7) визна-
чити особливості зображення образів українського козацтва у творчості С.І.Васильківського на прикладі 
картини “Козаки в степу”. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні найзагадковіших, найцікавіших робіт ко-
лекції Херсонського художнього музею ім.О.Шовкуненка, їх характеристиці, популяризації, з´ясуванні ролі і 
місця досліджуваних творів у творчій спадщині художників, оскільки презентовані у дослідженні мистецькі 
твори мало описані, недостатньо представлені у спеціальній літературі, засобах масової інформації та 
ресурсах інтернету. 

Практичне значення. Сформульовані в дослідженні положення та висновки можуть бути використані 
учнями при підготовці до уроків історії мистецтв та художньої культури; класними керівниками і виховате-
лями при підготовці позакласних і позашкільних заходів.
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Однією з найбільш загадкових і таємничих 
картин в історії світового живопису по праву вва-
жається картина великого італійського художника 
епохи Відродження Леонардо да Вінчі “Джоконда”. 
Але мало хто знає, що в Херсонському художньо-
му музеї знаходиться картина, на якій зображена 
жінка з не менш таємничою посмішкою. “Україн-
ською” Джокондою називають “Жіночий портрет” 
Маковського Костянтина Єгоровича, відомого 
російського художника, написаний ним 1883 року, 
який з упевненістю можна назвати перлиною му-
зейної колекції. Як відомо, цей портрет надійшов 
до Херсонського художнього музею з приватної ко-
лекції Марії Іванівни Корніловської. 

На портреті художник зобразив свою красуню 
- дружину Юлію Павлівну в дуже елегантній чор-
ній сукні й дорогих прикрасах: сережках і намисті 
з перлин. Золотисто-жовтий фон портрета додає 
образу жінки відчуття внутрішньої енергії й те-
плоти. Зображена жінка начебто оповита любов’ю 
художника, із таким трепетом він написав кожну 
рисочку її обличчя, кожну складочку одягу[1, с. 172]. 
Вдивіться в портрет. Прекрасне, правильної форми 
овальне обличчя, ясні, глибокі карі очі, витончений 
ніс, пухкі червоні губи, рум’яні ніжні щічки, темне, 
як ніч, густе м’яке волосся, туго зібране. На нашу 
думку, зображена жінка, дійсно, прекрасна. Вона 
висока, струнка, підтягнута, із гордовитою, майже 
королівською, поставою. Якщо уважно вдивитися в 
портрет Юлії Павлівни, починаєш розуміти, чому її 
порівнюють з “Джокондою”: ми бачимо ту ж таєм-
ничу, загадкову, невловиму, що вислизає посмішку, 
яка полонить, хвилює, розбурхує, притягує. Але не 
тільки це об’єднує “Жіночий портрет” Костянтина 
Маковського та картину Леонардо да Вінчі “Джо-
конда”. Як відомо, Леонардо да Вінчі сам зробив 
раму для своєї картини. Ефектне ліплене обрам-
лення портрета дружини Костянтина Маковсько-
го виконано за ескізом самого художника. Можна 
тільки здогадуватися, наскільки ці картини були 
дорогі своїм творцям.

Напевно, у кожному музеї є картина, навколо 
якої багато років ведуться суперечки, навколо якої 
ореол загадковості та таємничості. Така картина є 
і в Херсонському художньому музеї ім.О.Шовкунен-
ка. На нашу думку, це картина Миколи Костянти-
новича Реріха “Пейзаж з кораблями”. По-перше, 
багато років ведуться суперечки навколо автор-
ства цього полотна. Одні мистецтвознавці картину 
“Пейзаж з кораблями” приписують М.К.Реріхові, 
пояснюючи тим, що це його манера письма, його 
техніка. Інші мистецтвознавці з цим не погоджу-
ються. Тоді виникає питання: “Хто ж автор кар-
тини “Пейзаж з кораблями”? По-друге, суперечки 
ведуться і навколо назви картини [6, с. 98]. Отже, 
назву “Портрет з кораблями” можна розглядати як 

робочий варіант. Цікавим є той факт, що таку назву 
картина отримала в стінах саме нашого музею. Ви-
ходить, що і назва картини, і ім’я художника, який 
написав її, під великим питанням.

Слід зазначити, що мистецтвознавці Херсонсь-
кого художнього музею дотримуються думки, що 
картину “Пейзаж з кораблями” написав саме Мико-
ла Костянтинович Реріх. Цю думку поділяємо і ми. 
Досліджуючи картину М.К.Реріха “Пейзаж з кора-
блями”, ми не могли не звернути уваги на те, що 
вона буквально випромінює світло. Таке відчуття, 
що сама картина просякнута солоним повітрям, 
настільки відчутним здається море. Визначити 
колір неба та моря на картині М.К.Реріха дуже 
складно. Художник використав синій, блакитний, 
білий, бірюзовий, фіолетовий і інші кольори для 
його написання. Але примітно те, що всі ці кольори 
ніби зливаються в один колір, насичений сонцем, 
повітрям, легеньким вітерцем. На тлі моря кора-
блики здаються майже іграшковими. Можливо, 
таке враження у нас складається тому, що вони 
оточені великими скелями, такими холодними і 
непривітними. Кораблики легенько погойдуються 
на невидимих, невловимих погляду, хвилях. Кому 
ж належать ці кораблі? Звернувшись до історичних 
довідників, ми з´ясували, що такі кораблі належа-
ли скандинавам, але схожі – мали і давні слов´яни. 
Тому бути певними, хто скеровує їх до берега, ми не 
можемо. Оскільки М.К.Реріх був філософом, мож-
ливо кораблики, зображені на картині, символізу-
ють людей, а море – бурхливий світ, у якому тільки 
людина-борець здатна реалізуватися, здійснити 
свої мрії, бажання. Але це тільки наші роздуми, ні-
чим не підтверджені. Картина М.К.Реріха “Пейзаж 
з кораблями” насичена мажорними нотками, хоча 
на перший погляд здається такою “холодною”. На 
нашу думку, художник, який написав її, безумовно, 
був дуже великим оптимістом, людиною, яка люби-
ла життя у всіх його проявах. 

Справжньою окрасою колекції Херсонського 
художнього музею по праву можна вважати карти-
ну Боголюбова Олексія Петровича “Острів Капрі”, 
яку сам художник назвав “картиною з таємничим 
сюжетом”. Картина “Острів Капрі” була придбана 
Херсонським художнім музеєм у 1966 році з колекції 
Терентія Юри. Слід зазначити, що картина “Острів 
Капрі” має цікаву історію свого народження. Коли 
Олексій Петрович Боголюбов побував на острові 
Капрі, він, за його словами, був під таким сильним 
враженням, що не міг ні їсти, ні спати. Він закохав-
ся в нього з першого погляду. І хоча Боголюбов був 
дуже товариською людиною, на Капрі йому ні з ким 
не хотілося підтримувати стосунки, хотілося тиші, 
спокою, зосередженості. Він годинами бродив 
островом, милувався його красою. О.П.Боголюбову 
здавалося, що якась магічна сила витає в повітрі, 
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щось таємниче зачаровує і незвідане оточує його. 
Він не вірив у містику, але острів Капрі здавався 
йому дійсно містичним місцем, але повністю поко-
рило його серце, душу і свідомість [1, с.117]. На кар-
тині О.П.Боголюбова острів Капрі, дійсно, зобра-
жений як диво, як загадкове, казкове, дивовижне 
місце. Картину можна розглядати годинами. Вона 
просто бере глядача у полон і довго не відпускає. 
Гори, пустельний морський берег, прибережні ка-
мені чудернацьких форм, кілька невеликих суде-
нець рибалок, стара понівечена вежа. На вершині 

гори – таємничий замок, наче дрімає. Цікаво, хто 
в ньому жив, кому він колись належав. На жаль, ми 
не знайшли відповіді на це питання. Чи знайшов 
відповідь на них Олексій Петрович Боголюбов? Не-
відомо. Напевно, згодом почнеться гроза. Небо у 
важких сірих хмарах. Піднявся вітер і стрімко жене 
хвилі. Починає хвилюватися море. Люди в човні 
повертаються до берега. Птахи низько кружляють 
над пінним морем. Кожна деталь продумана ху-
дожником до дрібниць. Тільки людина закохана в 
море може так його змалювати [6, с. 33]. 

“Жіночий портрет”, К.Е.Маковський
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Пісенним ліризмом і чарівністю дитячих об-
разів пронизана чудова поетична картина К.О.Тру-
товського «Біля річки», яка прикрашає колекцію 
Херсонського художнього музею. Вона була прид-
бана нашим музеєм у 1966 році з колекції Терентія 
Юри. Біля картини К.О.Трутовського завжди дуже 
багато глядачів. І це не дивно, адже художник з 
такою ніжністю і любов´ю змалював своєрідність 
і красу природи Слобідської України, рідної йому 
Харківщини [2, с. 57]. Картина К.О.Трутовського 
“Біля річки” дійсно дуже поетична, лірична за 
настроєм. Споглядати її можна годинами. Літній, 
сонячний день. Маленьке українське село потопає 
в зелені. Старий ставок. Удалині видніються бідні 
хати. На березі молода жінка, очевидно, щось пере. 
Поруч з нею маленька дитина, тягне до неї свої ру-
ченята. На протилежному боці - сніп сіна, якийсь 
курінь. Поруч - запряжений віз. На березі ставка, 
на першому плані, ми бачимо дітей, які принесли 
з собою плетений кошик з каченятами. Сьогодні в 
житті дітей справжня подія: вони випустять у ста-
вок каченят, які підросли і тепер самостійно змо-
жуть плавати. Вдивляємося в зосереджене обличчя 
найстаршої дівчинки. З яким трепетом, з якою аку-
ратністю вона тримає в руках маленьке каченя. За-
раз вона опустить його на воду, і воно почне своє 
доросле життя. Біля її ніг уже плаває кілька каче-
нят, випущених дітьми раніше. Друга дівчинка не 
менш зосереджена. Діти прекрасно розуміють, яка 

відповідальність лежить на їхніх плечах. Підвезти 
дорослих вони не можуть. Маленький хлопчик не 
приховує свого захоплення. Він рученятами тяг-
неться до каченяти. Від цієї картини віє таким те-
плом. На перший погляд, нічого особливого митець 
не зобразив на картині, але саме ця простота так і 
приваблює. Щоб побачити в такому простому щось 
значне, потрібно, дійсно, бути майстром, справж-
нім художником. 

Перлиною колекції Херсонського художнього 
музею по праву називають картину “Літній день”, 
написану відомим українським художником Ко-
стянтином Яковичем Крижицьким. Слід зазначи-
ти, що це одна з найбільших за форматом робіт у 
колекції нашого музею. До 1966 року картина Ко-
стянтина Яковича Крижицького “Літній день” пе-
ребувала в Херсонському краєзнавчому музеї. Але 
художній відділ краєзнавчого музею передав її ху-
дожньому музею. Картина “Літній день” багатьма 
мистецтвознавцями вважається однією з найкра-
щих робіт К.Я.Крижицького [3, с. 75]. До речі, сам 
автор відводив цій картині особливе місце, називав 
її “найдорожчим своїм дитям”. Чому ця картина 
була такою дорогою художнику? Що ж такого особ-
ливого він на ній зобразив? 

На перший погляд, нічого особливого на кар-
тині немає. Тихе українське село. Спекотний літній 
день. Бідні хати туляться до високих дерев. Вузька 
річечка з крутими берегами. Хлібне поле, розки-

“Пейзаж з кораблями”, М.К.Реріх
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дані снопи сіна. І ні душі: ні худоби, що пасеться, ні 
домашньої птиці, ні дітей, що бавляться. Тільки са-
мотня жінка полоще білизну біля річки. Життя, на-
чебто, просто завмерло. Можна тільки уявити, яка 
стоїть спека. Скільки світла і повітря відчувається в 
цій картині! Здається, що навіть пекуча спека про-
никає через неї. Мимоволі робиш крок назад від 
картини, ніби хочеш сховатися від пекучого сонця. 
Тільки великий майстер-пейзажист міг з такою лю-
бов´ю змалювати простий пейзаж, створивши таку 
дивну ілюзію. 

У 1966 році з колекції Терентія Юри Херсон-
ським художнім музеєм ім.О.Шовкуненка була 
придбана картина М.К.Пимоненка “Колядки”, яка 
зачаровує нас справжньою радістю і святковим ду-
хом. Подивімося уважно на картину. Нічне беззо-
ряне небо. Прості українські хати, заметені снігом, 
освітлені віконця. І не дивно, у Різдвяну ніч ніхто 
не спить. Люди зібралися за святковим столом. 
Настав Святий вечір. Дорослі та діти із зіркою, що 
символізує Віфлеємську зірку, яка запалала на небі, 
коли народився Ісус Христос, ходять по селу й коля-
дують. Ось вони зупинилися перед хатою. Здається, 
що двері зараз розчиняться, і гостинні господарі 
щедро обдарують тих, хто приніс радість у їх буди-
нок. Гучні колядки чутні на все село. Веселі голоси 
колядників розбурхали навіть сільських собак, які 
заливаються пронизливим гавкотом. Правдивість 
і простота картини просто зачаровує. Коли довго 

дивишся на цю картину, здається, що морозне пові-
тря починає огортати тебе з голови до ніг, і святко-
вий настрій мимоволі передається й тобі [5, с. 62].

Не менш цікавою є і картина М.К.Пимоненка 
“Пасхальна ранішня”, що є окрасою колекції Хер-
сонського художнього музею. І знову українське 
село. Ранній-ранній ранок, майже ніч. Усі селяни 
зібралися в маленькій сільській церкві, яка не може 
вмістити всіх охочих. Тому ті, кому не пощастило 
увійти до церкви, розмістилися навколо неї. На 
рушниках і в кошиках жінки розклали пасхальні 
страви, які ось-ось освятить батюшка. Бігають діти, 
задоволені тим, що їм дозволили сьогодні не ляга-
ти спати. Дівчата вдягнули свої найкращі вбрання, 
прикрасили себе намистом і стрічками. Вони три-
мають у руках свічки. У повітрі панує святкова ат-
мосфера, адже Великдень - це одне із найулюблені-
ших свят усіх православних [4, с. 205].

Роботи М.К.Пимоненка “Колядки” і “Пасхальна 
ранішня” дуже співзвучні, мають багато спільного. 
Це зображення: 1) найулюбленіших свят українсь-
кого народу – Різдво і Великдень; 2) багатофігур-
них сцен; 3) людей у національних костюмах на тлі 
реалістичного українського пейзажу; 4) великої лю-
бові до рідного народу, його звичаїв, обрядів, тради-
цій. Картини “Колядки” і “Пасхальна ранішня”, як і 
вся творчість художника, свідчать про його безмежну 
любов та повагу до рідного народу, його культури. 

У колекції Херсонського художнього музею є 

“Острів Капрі”, О.П.Боголюбов
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“Козаки в степу”, С.І.Васильківський

робота, написана відомим живописцем із світовим 
іменем, який належав до категорії тих небагатьох 
художників, які мали право виставляти свої карти-
ни в Паризькому салоні поза конкурсом. Це карти-
на С.І.Васильківського “Козаки в степу”. У ході до-
слідження ми з´ясували, що ця картина має й іншу 
назву – “Сторожа запорізьких вольностей”. С.І.Ва-
сильківський, безумовно, був прекрасним пейза-
жистом. Але слід пам´ятати, що він жив і творив 
у період національно–визвольного руху в Україні. 
Тому не дивно, що у багатьох художників виникає 
інтерес до української історії, фольклору, до на-
родного побуту. Сергій Іванович Васильківський 
не був винятком. У його творчій спадщині є бага-
то робіт, присвячених темі українського козацтва: 
сутичкам з ворогами, засаді, ночівлі в степу. І усе 
це – на фоні прекрасної української природи, якій 
художник відводить важливу роль. Варто відзначи-
ти, що Сергій Іванович Васильківський є одним із 
родоначальників історичного живопису в україн-
ському образотворчому мистецтві. Картина С.І.Ва-
сильківського “Козаки в степу”, яка є окрасою ко-

лекції Херсонського художнього музею, вважається 
однією з найкращих робіт художника на історичну 
тему. На картині “Козаки в степу” головна роль від-
водиться, безумовно, пейзажу. Образи козаків на-
писані на тлі українського степу, укритого густою 
травою. Удалині ми бачимо напівкруглий скіфсь-
кий курган, що виступає над рівниною [2, с. 109]. 

Козаки зображуються художником узагальне-
но, без глибоких психологічних характеристик. І не 
дивно, бо козаки С.І.Васильківського - це збірний 
образ захисників української землі. Колорит кар-
тини дуже стриманий. Художник за допомогою 
фарб створює власний настрій бойової ситуації: 
суворий і тривожний, який передається й гляда-
чу. Це досягається контрастом теплих і холодних 
кольорів, які викликають відчуття емоційної на-
пруги. На нашу думку, картину С.І.Васильківсько-
го “Козаки в степу” можна порівняти з картиною 
Віктора Михайловича Васнецова “Богатирі”, бо 
богатирі В.М.Васнецова, як і козаки С.І.Василь-
ківського – це втілення збірного образу захисників 
рідної батьківщини.
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Бакун Є.А., Донець І.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ В ПОВІТРІ ТА ЧАСТОТИ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ САМОРОБНОГО ГЕНЕРАТОРА 

МЕТОДОМ СТОЯЧИХ ХВИЛЬ
Актуальність теми. Серед доступних і безкоштовних додатків Google Play (крамниці додатків 

від Google) є Sound Meter та Frequency Sound Generator. Кількість завантажень даних додатків складає 
більше 10 мільйонів та більше 1 мільйона відповідно. Але відсутня будь-яка практична користь, яку б 
відображали наукові роботи. При цьому існує проблема недоступності або дорожнечі таких приладів, 
як шумомір і, особливо, звуковий генератор. Отже існує проблема впровадження доступних мобільних 
додатків замість недоступних або дорогих приладів. При цьому можна знаходити швидкість звуку в 
повітрі і використовувати метод стоячих хвиль.

Метою дослідження є визначення швидкості звуку в повітрі та частоти саморобного генератора 
методом стоячих хвиль.

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 1) вивчити джерельну базу з обраної 
теми; 2) створити установку для визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль; 3) 
визначити швидкість звуку в повітрі; 4) розрахувати абсолютну і відносну похибки при вимірюванні 
швидкості звуку в повітрі; 5) створити установку для визначення частоти саморобного генератора 
методом стоячих хвиль; 6) визначити частоту саморобного генератора.

Об’єктом дослідження є коливальний рух. Предметом досліджень є стоячі хвилі.
Ідея визначення швидкості звуку в повітрі та частоти генератора методом стоячих хвиль не є но-

вою. У світі існують винаходи, що здійснюють ці ідеї. Але досвід з цієї теми не є узагальненим. До того ж 
сучасні технології дозволяють зробити вимірювання швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль 
мобільним і зручним, а не лише з допомогою громіздкого обладнання. Практичне значення роботи поля-
гає ще й в тому, що для градуювання електричного генератора потрібен частотомір із межею вимірю-
вання до 300 МГц, який є недоступним для масового вжитку. Тому науковою новизною даної роботи є її 
результат: об’єднання методу стоячих хвиль для вимірювання швидкості звуку в повітрі та частоти 
саморобного генератора.

Звук – це збурення газоподібного, рідкого або 
твердого середовища, що розповсюджується у ви-
гляді хвиль за допомогою коливального руху ча-
стинок [6]. Звукові хвилі є механічними і являють 
собою поширення деформації середовища у ви-
гляді взаємопов’язаних коливань щільності, тиску, 

зміщення частинок і швидкості їх руху. Звукові ко-
ливання сприймаються спеціалізованими органа-
ми слуху людини і тварин. Для людини діапазон 
сприйманих частот лежить в інтервалі від 16 Гц до 
20 кГц. Область фізики, що вивчає звукові явища, 
називається акустикою [1].



21

РОЗДІЛ II. НАУКОВО-ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАН НА ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ХЕРСОНЩИНІ 

У скляній трубці 1 може переміщуватися пор-
шень 2, положення якого визначається по шкалі 3. 
Джерело звуку – динамік 4, що живиться від звуко-
вого генератора 5. Гучність звуку визначається шу-
моміром 6. Пункти 4, 5, 6 під час дослідження були 
використані за допомогою телефонних мобільних 
додатків.

Звукова хвиля, яку створює звуковий генератор 
у динаміку, відбивається від поршня і при накла-
данні з прямою хвилею утворюється стояча хвиля. 
Якщо біля відкритого кінця труби утворена пуч-
ність, то гучність звуку максимальна, якщо вузол 
– мінімальна. Мінімальна і максимальна гучність 
визначається шумоміром.

Координати поршня при максимумі та мінімумі 
гучності звуку, тобто координати пучностей та вуз-
лів, фіксуються з допомогою шкали пристрою. Від-
стань, що дорівнює половині довжини хвилі, λ/2   
визначається у відповідності до формули

xk+1 - xk = λ/2, (1.5)

Визначення частоти саморобного електрогене-
ратора методом стоячих хвиль відбувалося в дво-
дротовій лінії Лехера [8].

Система Лехера складається з двох довгих 
дротів (рис. 3). Якщо довжина дротів набагато 
більша, а відстань між дротами набагато менша за 
довжину хвилі, то електромагнітне поле сконцен-
троване майже між дротами. При цьому відсутнє 
випромінювання електромагнітних хвиль в оточу-
юче середовище.

Генератор високої частоти індуктивно зв’яза-
ний із дводротовою лінією. Вздовж лінії відбуваєть-

При поширенні звукової хвилі в повітрі в кож-
ній точці простору спостерігаються поперемінно 
деформації стиснення і розрідження, що призво-
дить до зміни тиску в середовищі в порівнянні з 
атмосферним (статичним) тиском. Змінна вели-
чина – різниця між атмосферним тиском і тиском 
в даній точці середовища називається звуковим 
тиском, який іноді називають надмірним. В зву-
ковій хвилі, що створена при звичайній розмові, 
надлишковий тиск становить близько мільйонної 
частки атмосферного тиску. Деформації стиснення 
відповідає позитивне значення [3].

Коливальний процес, що виник при інтерфе-
ренції двох зустрічних хвиль, які мають однакові 
періоди й амплітуди, називається стоячою хвилею 
[4]. На відміну від біжучих хвиль, в стоячій хвилі 
переніс енергії відсутній (пряма та відбита хвилі 
переносять однакову кількість енергії в протилеж-
них напрямках).

На рис. 1 пряма хвиля зображена суцільною 
лінією, відбита – пунктирною, П – перешкода. При 
накладанні двох зустрічних хвиль, рівняння яких 
мають вигляд [2]:

y1(x, t) = A cos ω (t - x/υ), (1.1)

y2(x, t) = A cos ω (t + x/υ), (1.2)

Утворюється стояча хвиля, рівняння якої має 
вигляд:

y(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t)  = 
= A cos ω (t - x/υ) + A cos ω (t - x/υ) =, (1.3)

Амплітуда стоячої хвилі є періодичною функ-
цією координати

ACT(x, t) = 2A cos ω x/υ, (1.4)

Точки, в яких амплітуда мінімальна A(x, t) = 0, 
називають вузлами.

Точки, в яких амплітуда максимальна 
A(x, t) = 2А, називають пучностями.

Стоячу хвилю зручно створювати при накла-
данні хвиль, що випромінюється та відбивається 
в трубі, оскільки в цьому випадку майже відсутні 
втрати енергії хвиль, амплітуда коливань незмінна 
(рис. 2).

Рис. 1. Утворення стоячої хвилі

Рис. 2. Установка для визначення швидкості звуку 
в повітрі. 

1 - скляна труба, 2 - пересувний поршень, 3 - шкала, 
4 - динамік, 5 - генератор звукової частоти, 6 - 

шумомер.

Рис. 3. Дводротова лінія Лехера.
1 – генератор високої частоти, 2 – дводротова 

лінія, 3 – перемичка П, 4 – зонд-перемичка
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ся розповсюдження біжучої електромагнітної хвилі 
[7].

Якщо двохдротова лінія обмеженої довжини за-
корочена в кінці перемичкою з опором, яким мож-
на знехтувати, то відбувається відбиття біжучої 
хвилі в протилежному напрямі.

При накладанні прямої та відбитої хвиль у лінії 
виникає стояча хвиля. В ній можна виділити дві 
стоячі хвилі – електричну й магнітну, в яких коли-
вання електричного поля зміщені відносно коли-
вань магнітного поля на π/2.

Більш зручно й наглядно проводити досліджен-
ня електричної стоячої хвилі. Для цього потрібні: 
генератор високої частоти 1, дводротова лінія 2, 
зонд-перемичка 3 з електричною лампочкою 4. Пе-
ремичка замикає коло і в місці, яке відповідає пуч-
ності, яскравість лампочки максимальна (рис. 4).

Вимірюючи відстань між пучностями, визна-

чаємо довжину хвилі λ. В нашій експериментальній 
установці λ=1,19±0,005 м. Швидкість світла відома: 
с=299 792 458 м/с. Отримали значення ν=251,9 МГц.

Під’єднання лампочки розжарювання підви-
щує активний опір зонда, що підвищує похибку 
вимірювання. Більш точні результати можна отри-
мати при використанні замість лампочки стрілоч-
ного індикатора, який складається з діода, конден-
сатора й магнітного вольтметра.

Висновки
1. Використано мобільні додатки у вигляді ге-

нератора та шумоміра для вимірювання швидкості 
звуку в повітрі методом стоячих хвиль.

2. Описано та створено установку для вимірю-
вання швидкості звуку.

3. Виміряна швидкість звуку в повітрі мето-
дом стоячих хвиль завдяки створеній установці. 
(υзвсер±Δυзвсер)= (340±15) м/с.

4. Описано та створено установку для вимірю-
вання частоти саморобного генератора методом 
стоячих хвиль.

5. Виміряна частота електромагнітних хвиль 
саморобного генератора методом стоячих хвиль 
завдяки створеній установці – ν=251,9 МГц.

6. Виявлено, що подальшими дослідженнями 
можуть бути вимірювання швидкості механічної 
хвилі в твердих тілах і рідинам, а також уточнення 
частоти електромагнітних коливань.

Рис. 4. Розподіл вузлів та пучностей у стоячій 
електромагнітній хвилі
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Бикова А. В., Григор’єва Н.М.

ТЕМА «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» В ДОБУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ ОПОВІДАННІ

Д. КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА»
Актуальність дослідження. Образ «маленької людини» є одним із таких, що належать до так званих 

«вічних» тем світової літератури. Образ «маленької людини» в художній літературі певної доби стає голов-
ним показником того, як вирішує суспільство найважливіші соціальні та духовні проблеми свого часу.

Еволюція поглядів на цю постать продовжується і зараз, тому дослідження образу «маленької людини» 
в творчості одного з відомих та суперечливих американських письменників сучасності – Деніела Кіза (1927–
2014), найбільш відомого за науково-фантастичним твором «Квіти для Елджернона», здається нам спробою 
розглянути причини виникнення та існування цього образу в світовій літературі другої половини ХХ століт-
тя. Серед авторів робіт, що сприяли висвітленню теми, А. Головуніна, Ю. Шоткін, Є. Яковлева та деякі інші.

Мета роботи – дослідити специфіку художнього втілення образу «маленької людини» у добу штучного 
інтелекту у творі Деніела Кіза «Квіти для Елджернона». 

Об’єктом дослідження нашої роботи є науково-фантастична новела Деніела Кіза «Квіти для Елджер-
нона» («Flowers for Algernon», 1959 р.).

Методи дослідження. Загальнонаукові методи: спостереження, систематизації, аналізу та синтезу; 
літературознавчі методи: історико-функціональний, соціокультурний, жанрово-стилістичний, проблем-
но-тематичний, типологічний.

Наукова новизна полягає у: а) визначенні новаторських рис образу «маленької людини» в жанрі наукової 
фантастики; б) систематизації художніх засобів інтелектуальної самооцінки героя; в) виявленні зв’язків 
між інтелектом/невіглаством «маленької людини» та соціумом.

Ключові слова: «маленька людина», наукова фантастика, інтелект, особистість і соціум.

Славянская мифология – это культурный фено-
мен. В мифологических представлениях народов 
мира она занимает особое место, что позволяет 
говорить о ней в контексте мировой культуры. «О 
специфике славянской мифологии мы знаем из 
таких источников как: мифоэпические и обрядо-
вые песни, былины, сказки, пословицы, заговоры, 
древнерусские литературные памятники и т. д. 
Кроме этого, своеобразие языческих культов, обря-
дов, божеств, храмов и капищ славян описали сред-

невековые христианские писатели – миссионеры, 
хронисты, летописцы, являвшиеся очевидцами, 
сохранявшегося на протяжении многих веков укла-
да древнеславянской религиозной жизни», – отме-
чает А. Бурлуцкий [2, с. 5].

В силу исторических обстоятельств мифоло-
гические сведения о славянском пантеоне богов, 
космогонии, волхвах (жрецах древнеславянского 
общества) «отрывочны, часто предвзяты». Ученый 
в своем исследовании отмечает, что с языческим 
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наследием велась многовековая борьба. В христи-
анскую эпоху многих языческих богов и покрови-
телей природных стихий стали ассоциировать с 
христианскими святыми, а отвергаемых христиан-
ством стали относить к «нечистой силе» [2, с. 5]. 

Культ языческих богов продолжил свое суще-
ствование даже после принятия христианства. 
Некоторые из богов, не изменив своего имени (Ко-
ляда, Купало, Лада, Леля, Ярило, Род), получили 
христианскую аналогию (Перун, Белее, Макошь, 
Даждьбог). Другие были забыты (Семаргл, Хоре). 
Перуну соответствовали святые Илья Пророк, Фе-
дор Тирон, Михаил Архангел, Георгий Победоно-
сец, Иоанн Креститель и апостол Петр. Белее – св. 
Власий и Георгий Победоносец. Макошь – св. Па-
раскева Пятница. Даждьбог – св. Николай Угодник. 
Сварог – Бог Отец. Лада – Богородица. Купало – св. 
Иоанн Креститель. В мировоззрении славян боги 
выступали в роли старших по роду и имели право 
повелевать», – отмечает в своем исследовании Ю. 
Старкова [13].

Одной из важнейших тенденций литературного 
процесса XX-ХХІ века является использование ми-
фов и мифологических мотивов в художественном 
творчестве. Миф – это один из центральных фено-
менов в истории культуры и литературы, самый 
давний способ отображения окружающей действи-
тельности и человеческой сущности. Структура 
мифа, которая исследовалась многими учеными, 
содержит следующие компоненты: история подви-
гов героя и сверхъестественных сил; повествование 
ведется одновременно как жизненно правдивое и 
религиозно священное; миф всегда рассказывает 
о происхождении мира и человека; миф содержит 
эмоциональный и ценностный аспект. 

Изучение мифа происходит в его неразрыв-
ном единстве с литературой и искусством. Миф в 
устном народном творчестве и художественной 
литературе – это творение коллективной, обще-
человеческой или индивидуальной фантазии, ко-
торое обобщенно изображает действительность в 
виде чувственно-конкретных образов и одухотво-
ренных, очеловеченных существ, которые превра-
щаются в сознании в реальных. Мифологические 
мотивы, как известно, сыграли большую роль в 
пополнении фонда литературных сюжетов, мифо-
логических тем, образов. Персонажи мифологии, в 
том числе и славянской, представлены в литерату-
ре почти на протяжении всей ее истории. Мифоло-
гемы (образы мифологии) органично входят в та-
кие современные жанры, как литературная сказка, 
роман-сказка.

Марина Вишневецкая (род. в 1955 г.) – современ-
ная российская писательница, по специальности – 
сценарист, окончила ВГИК. Первые прозаические 
произведения писательницы были опубликованы 

в журнале «Юность» (1972 г.). Ее перу принадлежат 
повести «Вышел месяц из тумана», «Есть ли кофе 
после смерти», рассказы «Воробьиные утра» «Цве-
ток маренго» и другие. М. Вишневецкая – лауреат 
многих российских литературных премий, член 
Союза кинематографистов и Союза писателей Рос-
сии; она является автором сценариев более чем к 
30 анимационным и документальным фильмам [9].

Роман-сказка М. Вишневецкой «Кащей и Ягда, 
или Небесные яблоки» (2004 г.) [4] (в отличие от сла-
вянской мифологемы «Кощей» в романе исполь-
зуется оним «Кащей») стал номинантом премии 
«Российский Букер – 2004» и победителем «Сту-
добукера», студенческого варианта конкурса. Про-
изведение представляет собой попытку создания 
художественной реконструкции древнего славян-
ского мира на основе сохранившихся фрагментов 
фольклорно-мифологических мотивов и образов. 
М. Вишневецкая сплела космогонические и герои-
ческие циклы славянских мифов с художественной 
версией истории древних славянских племен в VI-
VII веке нашей эры. 

Произведение сохраняет «память жанра» фоль-
клорных и литературных жанров. Критик М. Пря-
дина утверждает, что книга, озаглавленная как 
«роман-сказка», «на самом деле упирается не в 
сказку, а в миф» и представляет собой «произве-
дение в манере «русского фэнтези»» [11]. М. Кучер-
ская справедливо уточняет: ««Кащей и Ягда» – это 
литературный эксперимент, имитация эпоса, сага, 
вышитая по канве славянских мифов» [5].

Автор романа М. Вишневецкая в своем интер-
вью С. Юренину так разъясняет замысел романа: 
«Я решила вообразить, что у меня за плечами – у 
меня, человека русской культуры, – стоит такая же 
богатая мифология, какая стоит за плечами любо-
го грека, равно как и всякого скандинава, индуса, 
немца. Мифология эта на стыке первого и второго 
тысячелетия уже была спрессована в некую эпи-
ческую поэму». В мою же задачу входит бережно и 
скрупулезно эту поэму пересказать, разве только 
сюжет мне предстоит развить, кое в чем усложнить 
» [34]. 

Написанию романа предшествовала серьезная 
научно-исследовательская работа М. Вишневец-
кой, но цель, стоящая перед писателем, иная, чем 
у ученого. М. Прядина справедливо подчеркивает 
это: «Выстраивая идейные и сюжетные линии ро-
мана, Вишневецкая опиралась на авторитетные 
научные источники: труды академика Рыбакова, 
балтославянские исследования Иванова и Топо-
рова. Но у писательницы нет явной цели – рекон-
струировать языческий пантеон, объяснить про-
исхождение наиболее загадочных персонажей 
славянской сказки… она не впадает в наукообразие 
и не заходит в заросли развесистой клюквы» [30] 
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Создательница «Кащея и Ягды…» вспоминает, 
что «искала остатки славянской мифологии в сказ-
ках, былинах» [18], в богатстве устного народного 
творчества. Обращаясь к мифологической древно-
сти славян как к поэтологическому материалу, М. 
Вишневская исследует вечные вопросы, которые 
поднимает и современная литература. Проблемати-
ка романа, справедливо утверждает М. Кучерская, 
связана с универсальными проблемами смысла 
человеческого бытия: «Вишневецкая погружает-
ся в пропасть праистории, исследуя первоосновы 
человеческого бытия – послушание и неповинове-
ние небесным силам, жизнь, смерть, конечность и 
вечность» [5]. «В первом опыте «русского фэнтези» 
автор исследует комплекс философских проблем, 
среди которых ведущей является природа взаимо-
отношений «богов и их людей»»[5]. 

В романе рассказывается о жизни древних 
славян в языческом Селище, о почитаемом князе 
Родовите и его не всегда покорном народе, о по-
клонении языческим богам и отречении от веры 
предков, о лояльности богов и их жестокой мести. 
«Центральной темой романа является беззаветная 
любовь княжеской дочери Ягды (Ягодки) и Кащея, 
пленного мальчика, сына убитого в бою князя-степ-
няка. Его имя «Кащей» и означает «пленник»» [4] 

И все же главный вопрос, как становится ясно 
читателю, лежит не в плоскости сюжета, а в сфере 
миропорядка, а это «вопросы не событийные, а бы-
тийные» (М. Порядина).

В жизни древних славян, как и героев произ-
ведения, значительное место отводилось рели-
гиозным и магическим верованиям, призванным 
объяснить устройство мира. «Мировое дерево» 
(«райское дерево», «древо жизни») – это универ-
сальный образ мифологического сознания [14](В. 
Топоров). В работах А. Афанасьева оно описыва-
ется как огромное дерево, перевернутое корнями 
вверх; источники, питающие его, текут «медью, 
серебром и золотом и связанных с трехчастным 
делением мира на соответствующие царства» [18]. 

В романе М. Вишневецкой мифологема «ми-
ровое дерево» занимает центральное место: это 
и земное Священное дерево, Перунов дуб, внутри 
которого князь Родовит слушает волю богов, и рай-
ские деревья: «веретённое дерево», на котором Мо-
кошь взращивает плоды – веретена человеческих 
судеб, и «дерево жизни», излучающее «золотое си-
яние яблок», дарующих бессмертие.

Древнеславянским миром правили многочис-
ленные боги. Исследователи мифологии (Ю. Стар-
кова и др.) отмечают, что пантеон славянских бо-
гов имел свою строгую подчиненность: «Уровень 
мифологии разделяется на четыре уровня, в кото-
рых Род, как создатель вселенной относится к кос-
мическому, Велес, Перун, Стрибог, Хоре, Даждьбог, 

Сварог, Лада к небесному, а Мокошь, Симаргл, Тра-
ян, Ярило, Купало, Коляда, Тур к земному» [13]. 

В романе М. Вишневецкой находит отображе-
ние мифологическая иерархия богов: «Перун со 
своею женою Мокошью занял небо, а Велеса-бога 
он сверг под землю и позволил ему там царить – все 
подземное царство отдал Перун богу Велесу, а отца 
своего Стрибога отправил Перун на покой, а сына 
своего Симаргла поставил над всеми воинами и ма-
стерами, а брата своего Даждьбога от решения дел 
людских удалил, единолично хотел править людь-
ми Перун-бог вместе с женою своею Мокошью» [4].

Самыми могущественными богами являлись 
Перун и Велес. Б. Рыбаков отмечает, что после 
того как древний культ Рода распался, самым мо-
гущественным стал культ Перуна. А Афанасьев 
подробно анализирует образ славянского бога-гро-
мовержца Перуна, основу анализа составляет «ми-
фологический сюжет о поединке громовержца с 
противником, похитившим скот-тучи, получив-
ший в одном из современных научных направле-
ний наименование «основного мифа» славянского 
язычества» [18]

В романе М. Вишневецкой находим типологи-
ческие соответствия мифа и сказки: «Перуна-бога 
видел ли кто? Грохот Перуновой колесницы слыша-
ли. И палицы его огненные, которые он с колесни-
цы метал, видели и по многажды раз. А вот усы его 
серебристые были ли длинней бороды? Не знали, 
спорили люди. Потому что в небесном саду никому 
из людей побывать не дано» [4].
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Вражда, борьба за власть, ревность, зависть 
для языческих богов также характерна, как и для 
людей. М. Прядина справедливо замечает: «В «Не-
бесных яблоках» боги дурят со страшной силой, 
бесятся со скуки, по-детски обижаются, хитрят, 
развлекаются и буйствуют. Они пока не научились 
ровно править миром, сами ещё не понимают, кто 
чем конкретно занимается, за что отвечает, – это 
убедительные, древние, языческие боги, не испор-
ченные (то есть не причёсанные) классической 
традицией» [11]. 

Супружеская пара верховных богов, Перун и 
Мокошь, вечно проживает в «небесном саду». Они 
едят яблоки с «дерева жизни» и «тучные арома-
ты жертвенных приношений» из колодца жизни. 
«Опустит Мокошь в небесный колодец серебряную 
бадью, к губам ее поднесет, испробует аромат при-
несенного в жертву животного и Перуну бадью пе-
редаст. Вкусит Перун из бадьи и морщины на суро-
вом его лицо разгладятся» [4]. Без людских молитв 
и обрядов жертвоприношений слабеют боги, слабе-
ет и миропорядок.

Боги славянской мифологии наделены свои-
ми функциями, «среди них выделяются боги уни-
версального порядка, то есть имеющие несколько 
предназначений – это Перун, Велес, Стрибог, Род, 
Сварог, Лада, Даждьбог. Существовали боги с более 
узкой сферой владычества. Происхождение имен 
некоторых богов говорит об их функциях (Даждь-
бог–дающий бог; Хоре – хоровод, круг, солнце; Род 
– родитель всего живого, Ярило – яр, жар, похоть, 
Жива – жизнь, Морена – мор, смерть). Боги отож-
дествляли как стихии природные (Перун, Стрибог, 
Хоре) человеческие чувства (Лада, Ярило) и хозяй-
ственные функции (Мокошь, Велес, Тур), военные 
функции (Траян, Перун)» [13]. 

Образы богов, их фольклорно-мифологические 
функции и сложные родственные и иерархические 
отношениями внутри «божественного семейства», 
показаны на страницах романа «Кащей и Ягда…»: 
«Боги играют в свои игры: сперва Перун, Дажьбог 
и Велес свергают своего родителя, потом Перун 
сражается с Велесом за их общую сестру-жену Мо-
кошь, потом Велес, заточенный в подземной мгле, 
похищает Мокошь и порождает с ней хтонических 
чудищ – Лихо Одноглазое и волка-оборотня, потом 
ждет новой битвы с Перуном. И все их сражения и 
страсти, падения и возвышения, интриги и обма-
ны не колеблют того безжизненного и безлюбовно-
го «пребывания», которому обречены эти могучие, 
коварные и равнодушные существа» [8] (А. Немзер).

«Пантеон славянских богов в романе М. Вишне-
вецкой показан в сниженном плане. Верховный бог 
Перун, «длинноусый и глухой метатель молний», 
показан стариком, оглохшим от своей «работы», 
по-стариковски уставшим от былых сражений и 

успокоенным своим верховенством. Перун «ком-
плексует» по поводу утраты былой силы, испы-
тывает тайное соперничество с Велесом, некогда 
похитившим его жену Мокошь, и по-человечески, 
по-мужски, радуется, когда удается одержать над 
ним победу в бою» [7, с. 227]. 

Божественная супруга Мокошь повелевает 
смерчами и вихрями, орудует волшебным вере-
теном для соединения нитей человеческих судеб. 
Она изображена женщиной-интриганкой, ревни-
вой, завистливой, нестабильной в настроении, от 
чего и «зависит погода» на земле. «Боги и их люди» 
очень похожи друг на друга… Так же, как и «их 
люди», они показаны аморальными, трусливыми, 
мстительными, жадными, коварными. Однако вне-
моральность богов лишь усиливает их божествен-
ный статус» [7, с. 227].

Поэтика создания образов богов в произведе-
нии, по убедительному наблюдению исследова-
телей, базируется на трех основных принципах. 
«Первый – соединение в образах небожителей че-
ловеческого и божественного начал (таковы Перун, 
Даждьбог, Симаргл, Свабогр). Второй – слияние 
субъекта и его деяния (например, образ Мокоши 
является опредмеченной метафорой ее божествен-
ной функции – прядения нити судьбы). Третий – 
соединение в божественном образе человеческого 
и животного начал (такова структура образов Ве-
леса и его «отпрысков»)» [7, с. 228]. Для реконструк-
ции славянского мифомира в романе используется 
и палитра художественных средств комического: 
«Смех в изображении пантеона богов у Вишневец-
кой имитирует его древние ритуальные функции и 
выполняет мифотворческие задачи, но не сатири-
ческие или комические» [7, с. 228].

Центральный вопрос романа, как нам кажется, 
все же не о индивидуальном счастье главных геро-
ев Кащея и Ягды, а, прежде всего, о том, «какая же 
формула наилучшим и правильным образом отра-
жает суть бытия» [11], – справедливо полагает М. 
Порядина. С незапамятных времён, говорится в ро-
мане М. Вишневецкой, в мире действовали «боги и 
их люди» – в таком порядке обозначалось, кто кому 
принадлежит: «Потому что Перун – на небе, а Родо-
вит – в дому. С неба Перун всё видит, а из высокого 
дома – князь. Потому что нельзя иначе. Потому что 
иначе всё ходуном пойдет» [4]. 

Но время изменилось и теперь «то и дело вра-
щение чьего-то веретена выходит из-под контроля 
богов; незыблемость мироздания уступает место 
свободе мировоззрения» [11] (М. Порядина). Новые 
порядки потрясают «мировое дерево», теперь в 
мире действуют «люди и их боги». Ось мирозданья 
переворачивается от неба к земле. 

«Нижний мир» славянского мирового дерева, 
его обитатели и нравы воссозданы с помощью «зо-
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оморфических» (А. Веселовский) [3, с. 89] образов. 
Побежденный в борьбе с Перуном его божествен-
ный брат Велес, как сказано в мифологических 
преданиях и романе М Вишневецкой, навечно за-
точен в подземном царстве. Он хромой, уродли-
вый; его огромное тело кое-где покрыто шерстью, 
кое-где чешуей, правой ногой он оставляет след 
медвежий, а левой – кабаний [7, c.80]. Повествова-
тель характеризует его: «…ужасен, грозен и отвра-
тителен!». Повадки Велеса-бога напоминают беше-
ного зверя: «Велес, визжал, на четыре конечности 
опускался и с рыком кидался… а то вдруг неистово 
распрямлялся и своды хребтом сокрушал. И падали 
камни, и дрожь по всему подземелью бежала» [4].

Зооморфный характер образа Велеса отражает 
связь божества с земным, телесным, низменным, 
животным началом. Топосы его царства – «топь», 
болота, подземелья, дно, грязь. Велес мстителен, 
он мечтает захватить небесный трон и отвратить 
от поклонения небесным богам людей, и это в ро-
мане ему на время удается сделать. 

Его свита – это разнообразная болотная «тыся-
чемордая» нечисть: «И нечисть подземная из ще-
лей свесилась тысячемордо и подхихикивать ста-
ла», «буро-зеленая нечисть вела, прыгала, квакала, 
кувыркалась – дорогу к дому показывала. А только 
селение вдали проступило, и сгинула нечисть – 
вмиг, будто плевок на воде» [4].

Черты зооморфизма проявляются и у боже-
ственных «отпрысков» Велеса – Жара, Колову-
ла, Лихо. Они только масштабами и уродством 
напоминают своего божественного родителя. Их 
образы, соединяющее человеческое и животное, 
правдоподобное и чудесное, созданы средствами 
гротеска с элементами иронии и пародии.

Жар, рожденный от похищенной Велесом 
земной женщины княгини Лиски, – чешуйчатый 
длинномордый огнедышащий змееныш, сочетаю-
щий человеческие черты характера и облик Змея 
(«ребеночек змееморденький»). «Жар по-челове-
чески честолюбив, амбициозен; по-животному по-
хотлив и чревоугодлив. Его цель с помощью Велеса 
захватить власть в Селище, женившись на сестре 
– княжне Ягодке. Трусливость Жара, постоянное 
желание прибегнуть к помощи отца, закрепляют 
за ним гротескную характеристику и «недобога» и 
«недочеловека»» [7, с. 228]. 

С каждой «линькой», Жар внешне и внутрен-
не становится ближе к хтоническому образу Змея: 
«Там, где темя у Жара было, кожа надорвалась и 
стала с него сползать всё убыстряющимися рыв-
ками. Или нет, это сам он стал выползать из нее, 
мутной слизью покрытый, а под слизью была че-
шуя и какая-то новая, не знакомая Велесу, еще бо-
лее острая морда. Приподнялся на четвереньки, 
передернул всем телом, стряхнул с себя слизь… И 

тогда на руках и ногах у него – там, где пальцы вче-
ра еще были, – стали когти заметны и между ними 
зеленые перепонки» [4]. Образ превращения соз-
дан средствами гротеска, фиксирующего «стано-
вящийся», причудливо сочлененный мир. 

Змей – древнее хтоническое существо. Это об-
раз из цикла мифов осоздании мира, змей – оли-
цетворение первоначального хаоса. В европейской 
литературной традиции, к примеру, змей/дракон 
считался символом вселенского зла. В современ-
ном романе-сказке М Вишневецкая добавляет ко-
мические и иронические оттенки грозного образа 
– это образ змея-неудачника, который мучится бес-
сонницей, боится грозы или ведет себя как мелкий 
пакостник: «Жар был тоже тут – как без него при 
пожаре? Ходил и деревья огненным языком поджи-
гал» [4].

Зооморфическими в романе являются образы 
«божественных отпрысков» Велеса и богини Мо-
коши, однажды похищенной им у Перуна. Лихо и 
Коловул – божественные двойняшки «величиной 
со скалу». Дочь Лихо – «размером с коня одногла-
зая великанша», она мечтает о любви и нежности 
своего разгульного братца. Иногда М. Вишневец-
кая изображает ее как медведицу, а иногда – как 
циклопа. Сын подземного бога Велеса Коловул 
– человек-волк, оборотень. «Коловул, огромный 
и диковатый юноша с парой волчьих клыков, а в 
иные часы – просто волк, матерый, огромный, не 
отличить его от других – а Коловул любил вдруг 
смешаться со стаей, убежать на утес и долго, про-
тяжно, вместе со всеми выть на луну» [4].

Оба мифологических персонажа показаны как 
ужасные с виду, но на самом деле они глуповатые 
и по-детски наивные создания, они примитивны 
в своих оценках и поступках. «Их устрашающий 
внешний облик гротескно контрастирует с вну-
тренним инфантилизмом. Используя гротеск, ав-
тор с кинематографической выразительностью 
фиксирует моменты превращения Коловула. В 
ряде эпизодов перед нами двуприродное существо 
с частями тела волка и человека» [7, с. 228-229]. 

Таким образом, Велес и его свита, а также от-
прыски Жар, Лихо и Коловул, являются зоомор-
фическими образами, в них соединяются челове-
ческие слабости и звериная сила. Божественные 
наследники Велеса изображены с помощью иро-
нии и гротеска. Дети богов показаны слабыми и 
ничтожными, что отражает процесс ослабления 
взаимосвязи «людей и их богов». 

Фольклорно-мифологические образы Кащея и 
Ягды являются главными в романе-сказке М. Виш-
невецкой. Одна из центральных тем романа – тема 
их любви. М. Кучерская усматривает в коллизии 
романа некий вариант «Кавказского пленника» [5]. 
История любви дочери славянского князя Родови-
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та, Ягодки, и пленного мальчика-степняка Кащея, 
захваченного в плен славянами, напоминает и 
сюжетную схему «Ромео и Джульетты». Дети дают 
клятвы верности, Кащей и Ягда (так выговаривал 
Кащей чужеродное для его языка имя Ягодка) об-
мениваются амулетами и мечтают остаться вместе 
навечно. На пути их крепнущей любви встают мно-
жественные препятствия и серьезные испытания. 

Уже в названии романа, как справедливо за-
мечает М. Кучерская, есть намек на альтернати-
ву земного и небесного, на предстоящий героям 
выбор между любовью и вечной жизнью. В рома-
не, по меткому замечанию критика, сюжет книги 
движется не любовью, а всепоглощающей жаждой 
власти: «Князь Родовит в вечной тревоге за свой 
княжеский посох, когда-то завоеванный его отцом 
в нечестном бою. Сын «ладейного князя» Инвар 
мечтает жениться на княжеской дочке Ягде, чтобы 
завладеть землями Родовита. Но и Ягда то и дело 
повторяет, что скоро будет княгиней. Боги ничем 
не лучше людей. Покровитель скота и всякой бо-
лотной нечисти, Велес мечтает захватить в плен 
солнечного Даждьбога, сбросить с небес Перуна и 
стать повелителем. Сын Велеса и княгини Лиски, 
змееныш Жар, ждет не дождется, когда сможет 
занять место своего мнимого отца Родовита. Одна 
схватка за власть сменяет другую» [5].

М. Вишневецкая начала свою сагу о любви Ка-
щея и Ягды, а в финале – это уже сказка о чудови-

щах, знакомых каждому читателю с детства, – о 
Кащее Бессмертном и Бабе-яге, о коварном похити-
теле юных красавиц и уродливой хозяйке мертвого 
леса. Немзер, как и М. Кучерская, ставит вопрос о 
движущих силах повествования: «Из-за любви все 
и случилось. Или из-за того, что любви не хвати-
ло?» [8].

Что же привело к омертвению пламенных, жи-
вых душ? Во многом история испытаний героев со-
впадает с фабулой народной волшебной сказки (В. 
Пропп) [10]: «Послал отец Ягды старый князь Родо-
вит Кащея в небесный сад за волшебными яблока-
ми, дарующими вечную жизнь. И Кащей выдержал 
это испытание, как выдержал все прежние (а было 
их немало). Яблоки добыл. И даже мир от вечной 
тьмы спас. За что и получил от богов в дар бессмер-
тие» [8]. Но в придачу к бессмертию боги добавили 
безлюбие. Страх потерять бессмертие вытеснил в 
душе Кащея любовь и превратил его жизнь в бес-
чувственное «прозябание». 

Почему стерлась любовь из сердец Ягды и Ка-
щея? То ли «зависть богов» стала на пути к счастью, 
то ли Кащей захотел больше бессмертия, чем любви 
земной; то ли жажда княжеской власти стала для 
Ягды сильнее, чем самоотверженная любовь. Но 
сказочное чудо, хоть и на мгновение, произошло: 
«Перед тем как стать Бессмертным (дар-проклятье 
мстительной богини Мокошь), Кащей все-таки ос-
вободил солнце. Перед тем как утратить любовь, 
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герои все-таки ощутили ее волшебный вкус» [8] (А. 
Немзер).

Юные Кащей и Ягда признавали над собой лишь 
власть вечной любви. Боги наказывают людей их 
желаниями: герои получают власть (княгиня Сели-
ща баба Ягда) и бессмертие (Кащей-Бессмертный), 
а ценой такого выбора становится их любовь: «Ягде 
Мокошь ссудила жить у Закатной реки. Не сейчас, 
а когда ее нить совсем истончится. Между землею 
живых и землею мертвых. Быть в этом пограничье 
хозяйкой. Летать…» [4]. 

Ослепленный жаждой бессмертия Кащей пре-
вращен из бесстрашного героя в персонаж «иноми-
рия», прозябающего в страхе за свое бессмертие: 
«Ты бессмертный, покуда… игла хранится в яйце. А 
яйцо – в корнях дуба. И любой, кто отыщет это яйцо 
и сломает иглу… этим самым тебя убьет….. / – Я-то 
буду бессмертным! Ради этого только и стоит жить! 
Я буду свой дуб охранять. Днем и ночью!» [4]. За-
метим, что «Дуб растет на Лысой горе» (киевский 
мистический, булгаковский топос) [4]. 

В «Кащее и Ягде…», по меткому наблюдению 
М. Кучерской, звучит вопрос о том, отчего в мире 
ослабевает любовь. «Жажда земного бессмертия, 
стремление к власти, интересы большинства – вот 
что остужает человеческие сердца. И не важно, что 
речь идет о дохристианском мире, законы любви с 
тех пор мало изменились» [5]. 

Влюбленные Кощей и Ягда, покусившиеся на 
небесные яблоки из божественного сада Перуна, 
превращаются в духовных мертвецов («жив как 
мертв»), утрачивая человеческие свойства. Меди-
ативная (переходная) природа героев отображает-
ся в романе средствами оксюморона, гротеска. Из 
светлых героев, преданных друг другу и готовых 
совершать подвиги во имя любви, они превраща-
ются в собственных антиподов. Теперь это хре-
стоматийные сказочные образы зла и сердечного 
холода. «Вечно живые мертвецы», остановивши-
еся на полпути к любви, на полпути к вечности, 
Кащей-Бессмертный и баба-Яга становятся фоль-
клорно-мифологическими героями-медиаторами с 
характерными для них функциями (В. Пропп) [10]. 
Герои, которым волею провидения открыты оба 
мира, обитают в медиальном пространстве рома-
на, на границе «мира людей» и «мира богов». Их 
предназначение – в осуществлении связи между 
мирами.

Духовную связь между обиталищем богов и ми-
ром людей выполняет и еще один медиативный 
образ – гусляр-сказитель Ляс. Традиционно в ми-
фологии поэт, сказитель – это медиатор, посред-
ник между богами и людьми, ему боги посылают 
песни-предвидения, песни-предостережения, пес-
ни-видения. Таким в романе показан гусляр Ляс, 
столетний старик: «… левый глаз у него был к лю-

дям повернут, а правый только на небо смотрел» 
[4]. Поэт Ляс выступает мифотворцем древнего 
мира, его предназначение – передавать божествен-
ные откровения. Пространственно-временные ко-
ординаты его мира – это день/дочь, земля/небо. 
Функция героя медиатора выражается и на сюжет-
ном уровне: «Ляс и не ложился спать в эту ночь – в 
доме, на лавке сидел, на коленях гусли держал. Он 
предчувствовал: скоро с неба станут слетаться сло-
ва. И чтобы их приманить, струны трогал. Слова, 
они ведь на звон прилетают, как птицы на подбро-
шенное зерно» [4].

Только в оценке Ляса проясняется смысл и ве-
ликой любви, и великой трагедии главных героев 
– Кащея и Ягды. Ему одному открылась истина о 
том, что коварством богини Мокоши влюбленные, 
некогда мечтавшие о вечной любви, наказаны веч-
ным «безлюбием». Они, как боги, хотели вечности, 
не оценив при этом, что истинная любовь для чело-
века –аналог вечности на земле. Эта идея – о любви 
как бессмертии – выражена в песне поэта-гусляра 
и обращена к главным героям: «– Любовь нам дают 
бессмертные боги. / С любовью и мы на время бес-
смертны. /А большего не дано человеку. / О лучшем 
он и мечтать не смеет» [4, с. 298]. 

Медиативные образы романа М. Вишевецкой 
созданы средствами гротескной иронии, за ко-
торой просматривается «горькая улыбка» автора 
романа: «Мужественный, благородный юноша на-
веки приговорен охранять дуб и иголку, в которой 
спрятана его смерть, отчаянная красавица Ягда со-
гласна на выгодный для ее народа брак с прежде 
ненавистным ей Инваром. А затем летать Ягде над 
землей и «всех собой устрашать»» [5]. В работах 
по славянской мифологии А. Афанасьев отмечает 
близость Кощея и Змея: «Кощей Бессмертный яв-
ляется «змееподобным персонажем» и может быть 
истолкован «как демон зимы»; «образ его скрытой 
смерти объясняется как метафора грозовых явле-
ний» [18]. В образе Кащея из романа М. Вишневец-
кой переплелись герой и анти-герой, борец за побе-
ду света и защитник тьмы, добро и зло.

Пограничный характер героев, принадлежа-
щих одновременно и к царству живых, и к цар-
ству мертвых, определяет их сказочные функции 
в романе: «Яга – сопровождает героев в царство 
мертвых, а Кощей из «кромешного» мира охраняет 
заветный дуб с иглой его смерти от посягательств 
со стороны земного героя» [7, с. 229]. В гротескных 
образах главных героев прослеживаются трагиче-
ские нотки. 

Исследование показало, что современная ли-
тературная сказка – это многожанровое явление, 
в структуре которого есть черты мифа, сказки, 
романа, философского эссе и др. Славянские 
мифологемы в произведении М. Вишневецкой 
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представлены образами пантеона славянских 
богов, зооморфическими и медиативными (по-
граничными) образами. Главные герои Кащей и 
Ягда показаны в процессе духовного регресса: 
от чистых сердцем влюбленных – до польстив-
шихся на власть и бессмертие сказочных Ка-
щея-Бессмертного и Бабы-Яги. В романе-сказке 
подняты вечные проблемы жизни и смерти, бо-
жественной и людской власти, использованы 
лиро-эпические и комические художественные 
средства, в т.ч. ирония, гротеск, гипербола. 
Жанровая структура современной литератур-
ной сказки формируется в результате взаимо-
действия мифа, художественного вымысла, 

фольклорной и литературной традиции. В про-
изведении отображена мифологема «Мировое 
дерево» – это и Перунов дуб, и деревья райско-
го сада – священное веретенное дерево Моко-
ши, дерево бессмертия с золотыми яблоками. 
Среди мифологем выделяются зооморфические 
образы (Велес, нечисть, Жар, Колевул, Лихо) и 
медиативные (пограничные) Кащей-Бессмер-
тый и баба-Яга. Образы созданы с помощью ши-
рокой палитры художественных средств раз-
личных жанров: романа, сказки, философского 
эссе, в том числе с помощью гиперболы, оксюмо-
рона, иронического гротеска и юмора, эпического 
и лирического компонентов. 
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РОЗДІЛ II. НАУКОВО-ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАН НА ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ХЕРСОНЩИНІ 

Білошкуренко О.С., Мороз Т. С. 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ МІСТА ХЕРСОНА 
МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ

Життя людини тісно пов’язане з водою. Вода це найважливіший природний ресурс нашої планети. Без 
неї неможливий розвиток живої природи. З розвитком цивілізації докорінно змінилось ставлення до водойм, 
як до колисок життя. Значне погіршення якості води природних водойм є надзвичайно серйозною проблемою 
для всього світу в цілому та України зокрема.

Актуальність дослідження. Недостатня теоретична дослідженість якісного водозабезпечення жи-
телів міста Херсона обумовили вибір теми нашого дослідження. У зв’язку зі збільшенням обсягів споживання води 
у Херсоні загострилася проблема якісного водозабезпечення жителів міста. Таким чином, суспільство потребує 
посилення контролю за якістю питної води на основі екологічного моніторингу основою якого є біотестування. 

Мета дослідження: визначення стану токсичності питної води у м. Херсоні. У відповідності з поставле-
ною метою дослідження були поставлені такі завдання: 

1. Визначити ефективні і оптимальні за вартістю методи тестування якості питної води.
2. Дослідити якість питної води за зразками методом біотестування з використанням тест-об’єкту 

дафнії (Daphnia magna straus) та цибулі звичайної (Аllium cepa L.); 
3. Визначити основні фактори впливу на якість питної води м. Херсон. 

Об’єкт дослідження: процес біотестування, що полягає у встановлені реакції дафній (Daphnia magna 
straus) та цибулі звичайної (Аllium cepa L.). на хімічний склад води. 

Предмет дослідження: проби питної води питної води у м. Херсоні (зона історичного центру та мікро-
район «Корабел»).

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні переваг методу біотестування якості питної води на почат-
кових етапах аналізу придатності питних вод над гідрохімічними методами, що обумовлюється швидкістю 
та доступністю обраного методу. 

Практичне значення роботи. Дослідження направлено на інформованість учнів та населення в цілому 
про важливість якості води для їх здоров’я. Результати дослідження надають можливістю визначення при-
датності питної води в районах міста з подальшими рекомендаціями контролюючим органам щодо вжит-
тя необхідних заходів покращення якості питних вод.
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Значне погіршення якості води природних во-
дойм є надзвичайно серйозною проблемою для 
всього світу в цілому та України зокрема. У резуль-
таті діяльності людини у водойми разом із промис-
ловими, комунальними чи сільськогосподарсь-
кими стоками надходить та акумулюється велика 
кількість різноманітних забруднюючих речовин: 
важкі метали, біогенні елементи, сполуки органіч-
ного походження (пестициди, гербіциди, поверх-
нево-активні речовини, нафтопродукти тощо). 

Питна вода - це вода, яка придатна для вжи-
вання людиною внутрішньо та відповідає встанов-
леним нормам якості. Основними показниками 
якості питної води є:

- органолептичні показники (присмак, запах, 
колір, мутність);

- токсикологічні показники (наявність сполук 
Алюмінію, Плюмбуму, а також фенолів, пестици-
дів);

- показники, що впливають на органолептич-
ні властивості води (рН, йони Мангану, загальна 
твердість води, нафтопродукти, нітрати, сульфі-
ди);

- хімічні речовини, що утворюються під час об-
робки води (залишковий хлор, хлороформ та ін.).

Біологічні методи оцінки якості води базуються 
на розумінні того, що абіотичні властивості води 
визначають спектр видів, здатних тут мешкати. 
Знаючи умови, за яких розвиваються ті чи інші 
види водних рослин і тварин, за складом біоти у 
водоймі можна, відповідно, визначити її екологіч-
ний стан. Під біологічною оцінкою якості води ро-
зуміють систематичне використання біологічних 
відповідей на зміни характеристик навколишнього 
середовища, тобто на зміни стану екосистеми. Біо-
логічні методи ґрунтуються на вивченні кількісно-
го та якісного складу населення водойми (бактерій, 
рослин, тварин) та змін, що відбуваються в їхніх 
угрупованнях. Склад водних організмів різних во-
дойм, а, нерідко, і різних ділянок однієї водойми 
неоднаковий та визначається особливостями се-
редовища, яке їх оточує. Кожен вид потребує для 
свого існування певних умов та не здатен набути 
розквіту там, де їх нема. Тому найкращими прила-
дами, за якими можна оцінити якість водного сере-
довища, є самі мешканці водойми.

Біологічні методи оцінки якості води мають ряд 
переваг перед хімічними і фізичними, оскільки 
угруповання живих організмів віддзеркалюють усі 
зміни водного середовища, одночасно реагуючи 
на комплекс різноманітних природних та антро-
погенних чинників, у тому числі забруднювачів. 
Оцінка ступеня забруднення водойми за складом 
її населення дозволяє швидко визначити її санітар-
ний стан, трофічний статус, ступінь і характер за-
бруднення, шляхи його поширення у водоймі. 

Метод біоіндикації дозволяє оцінити наслідки 
як постійного, так і залпового забруднення, оскіль-
ки відповідь біоти усереднює «ефект забруднення» 
у часі. І, зрештою, біологічні методи дозволяють 
оцінити спроможність та інтенсивність перебігу 
процесів самоочищення у водоймі та відновлення 
екосистеми після дії забруднювача.

Головними перевагами біологічних методів 
оцінки якості води є: 

• доступність процедур для широкого кола 
фахівців та активістів природоохоронного руху;

• низька вартість водночас із серйозною науко-
вою обґрунтованністю;

• швидке отримання результатів;
• «м’якість» для навколишнього середовища;
• можливість виявити результати впливу попе-

реднього чи довготривалого забруднення.
 Біологічна оцінка якості води природних водо-

йм проводиться за допомогою різних методів, се-
ред яких головними є біотестування, біоіндикація 
та біомоніторинг.

Біотестування — процедура оцінки токсичності 
середовища за допомогою тест-об’єктів. У випадку 
оцінки якості води використовують реакцію пев-
них видів живих організмів (або окремих органів, 
тканин чи клітин організму) на забруднення. 

Біоіндикація — метод оцінки якості води та еко-
логічного стану водойми за складом видів-індика-
торів або структурними показниками угруповань. 
Іншими словами, біоіндикація — це спосіб оцінки 
антропогенного навантаження за реакцією на ньо-
го живих організмів та їхніх угруповань. Даний 
підхід базується на постулаті, що всі живі та неживі 
компоненти екосистеми тісно взаємопов’язані між 
собою, а, отже, екологічний стан водойми, забруд-
нення та погіршення якості води в ній позначається 
на організмах, які тут мешкають: види-індикатори 
з’являються або зникають, змінюється їхнє видове 
багатство (кількість видів), чисельність, рясність, 
продукційні показники. Метод можна використо-
вувати для оцінки якості води у водоймах, що ма-
ють розвинену власну біоту. І якщо біотестування 
дозволяє вивчити наслідки впливу забруднення на 
рівні організму, тканини, клітини, то біоіндикація 
дозволяє оцінити результат дії забруднення на ви-
довому, популяційному рівні, а також на рівні угру-
повань та екосистем. 

Біомоніторинг. Для оцінки напрямку перебі-
гу екологічних процесів у водоймі та розробки 
стратегії її оздоровлення необхідно проводити 
систематичні спостереження за її екологічним 
станом та станом якості води в ній, періодично 
визначаючи контрольні (індикаторні) показники. 
Терміном «моніторинг» (контроль) визначають 
проведення заходів щодо безперервного спосте-
реження, вимірювання та оцінки стану певного 
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об’єкту. Біомоніторинг — це система періодичних 
спостережень за екологічним станом об’єкту шля-
хом використання методів біоіндикації. Об’єктами 
біомоніторингу є біологічні системи та фактори, 
які впливають на них.

Комплексний підхід до проведення біомоніто-
рингу (поєднання методів біоіндикації та біотесту-
вання, використання для спостереження об’єктів 
різного рівня організації — видів, популяцій, угру-
повань, екосистем) дозволяє відслідкувати направ-
леність змін, які відбуваються у водоймі, оцінити її 
стійкість до впливу антропогенних чинників. Під 
час таких спостережень, насамперед, враховують 
зміни видового складу, а також чисельності окре-
мих видів. Біомоніторинг дозволяє накопичити 
відомості про стан екосистеми водойми, виявити 
причини змін, що в ній відбуваються і, як резуль-
тат — розробити методи покращання її екологічно-
го стану. 

ВИСНОВКИ
1. Оцінка якості води є ключовим завданням 

будь-яких заходів в галузі водокористування, ра-
ціонального природокористування та проведення 
природоохоронних дій у водоймах. Якість води 
оцінюють за широким спектром показників — фі-
зико-хімічних та біологічних. Біологічні методи 
передбачають оцінку якості води у відповідності 

до реакції певних видів живих організмів (або 
окремих органів, тканин чи клітин організму) на 
забруднення. До тест-організмів висувають певні 
вимоги: вони повинні мати високу чутливість до 
токсичних речовин та легко розмножуватися у ла-
бораторних умовах.

2. З метою додаткового оцінювання стану пит-
ної води у м. Херсоні було проведено біотестування 
з використанням цибулі звичайної (Аllium cepa L.). 
У контрольному варіанті (мінеральна вода «Мор-
шинська») відзначено однорідне та чітке проро-
стання корінців. У чотирьох зразках спостерігав-
ся інтенсивний ріст зелених пагонів, які досягали 
довжини 7 см. Довжина корінців цибулі звичайної 
у питній воді зони історичного центру (І тест-полі-
гон) була незначною порівняно з контрольним 
зразком. За цим показником питну воду оцінено 
як сильно токсичну. Згідно із проведеними дослід-
женнями визначено, що питну воду низької якості 
зафіксовано у зоні історичного центру м. Херсон (І 
тест-полігон). Якісною є питна вода у селітебних 
зонах змішаної забудов (ІІ тест-полігон) мікро-
району «Корабел». Проведені дослідження з ви-
користанням тест-об’єкту: дафнії (Daphnia magna 
straus) засвідчили, що найбільш токсичною є пит-
на вода у зоні історичного центру (І тест-полігон), 
де величина виживання дафній на початок (че-
рез 1 годину) експерименту становила 80%, через 
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36 годин – менше 50, через 96 годин – лише 10%. 
Мертві дафнії нагромаджувалися переважно на дні 
ємності з водою, мали блідий відтінок, що свідчить 
про кисневе голодування та вміст органічних речо-
вин у питній воді. Такі зразки води були оцінені як 
сильно токсичні.

Оптимальні якісні показники за біотестуванням 
мала питна вода, яку споживають мешканці селі-
тебній зоні змішаної забудови(ІІ тест-полігон). Слід 
відзначити особливу реакцію тест-об’єкта дафній у 
зразках питної води, відібраних де їх виживаність 
наприкінці досліду становила 70%, а на момент 
завершення, тобто після 96 год. експерименту, спо-
стерігалася поява нових особин дафній. Така реак-
ція свідчить про потенційно можливу плодючість 
самок у цьому середовищі, незважаючи на те, що 
питна вода за відповідним індексом була оцінена 
як токсична.

3. Погіршення якості питної води в місті Херсон 
за останнє десятиріччя є результатом порушен-
ня режиму підземних вод, що відбувається в ре-
зультаті використання артезіанських свердловин 
більше терміну їх амортизації, що призводить до 
притоку небажаних складових з інших горизонтів: 
катіонів, аніонів, легко розчинних солей, аміаку, 
нафтопродуктів, сполук азоту. Перевищення гра-
нично допустимої концентрації за показником за-
гальної твердості у 1,5–3 рази у місті Херсон викли-
кано природними чинниками, зокрема, контактом 
ґрунтових вод з карбонатними ґрунтами. Також 
вода містить багато біогенних елементів, які потра-
пляють з ґрунту і поверхневими стоками, тим біль-
ше, що глибина залягання ґрунтових вод невелика 
і ґрунт недостатньо фільтрує органіку. Причиною 
підвищеного вмісту заліза є висока корозійна ак-
тивність води підземного походження.
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Бурбело  С.С., Маркова Л.І. 

КІБЕРБЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ
ПРАВ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Актуальність. ООН визнала право на доступ в Інтернет одним з невід’ємних прав людини. Сьогодні 
вільний доступ до віртуальної мережі дає широкі можливості для дитини в реалізації своїх прав. Згідно ста-
тистики 90 % дітей користуються Інтернетом. Самостійне пізнання інформаційного світу дозволяє роз-
ширити коло інтересів дитини і сприяє її додатковій освіті. Але діти не можуть реально оцінювати рівень 
достовірності і безпеки інформації, кожна п’ята дитина стає ціллю для зловмисників. За статистикою, з 
початку 2018 року в Україні зафіксовано 617 кіберзлочинів проти сексуальної свободи неповнолітніх.

Отже, проблема кібербезпеки дітей сьогодні є актуальною в Україні і зумовлює вирішення питань, пов’я-
заних з упорядкуванням інформаційного простору України, потребує належний правовий захист, удоскона-
лення нормативно-правової бази щодо протидії шкідливого впливу Інтернету на дітей.

Метою даної роботи є визначення проблем правового регулювання захисту прав дітей від негативного 
впливу у мережі Інтернет. Визначена мета вимагала в ході дослідження розв’язання наступних завдань:

- дослідити процес формування вітчизняної наукової думки щодо захисту прав людини в мережі Інтер-
нет;

- визначити сутність: «інтернет-права», захист прав людини в Інтернеті, кібернетична безпека, кон-
тентні ризики, система забезпечення кібербезпеки;

- висвітлити та проаналізувати реалізацію право дитини на доступ до Всесвітньої мережі;
- проаналізувати досвід зарубіжних країн щодо питання забезпечення кібербезпеки у сфері захисту прав 

дитини в Інтернеті;
- розглянути контентні ризики та інтернет загрози для дітей, сформулювати пропозиції та рекомен-

дації щодо політики реформування сфери кібербезпеки України. 
Об’єктом роботи є суспільні відносини у сфері захисту прав дітей в мережі Інтернету. 
Предмет дослідження становлять нормативно-правові засади застосування кібербезпеки в контексті 

захисту прав дітей в Інтернеті.
Методи дослідження. У роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи зокрема: діа-

лектичний метод, який дав узагальнити функціональний, системно-структурний. Серед спеціальних ме-
тодів слід виокремити порівняльно-правовий метод, який дозволив з’ясувати значимість прийняття до-
свіду зарубіжних країн у сфері захисту прав дитини в Інтернеті, визначення особливостей застосування 
кібербезпеки в контексті захисту прав дітей в мережі-просторі. Графічний та статистичний методи вико-
ристовувалися для побудови таблиць та графіків.

Джерельна база: висновки, оцінки, які викладені в роботі, ґрунтуються на аналізі дослідження науко-
вої літератури, нормативно-правових актах. Проблему впливу та захисту прав дітей в Інтернеті вивчали 
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такі правники, науковці, як: Бабич Є. Ю., Бербега О. В., Бурячок В. Л., Єрьоміна Л. В., Мельник С. В., Мельник С. 
В., Пазюк А.В. Наразі питання кібербезпеки регулюється Законом «Про ратифікацію Конвенції про кіберзло-
чинність», Стратегією кібербезпеки України, Кримінальним кодексом України, Кодексом щодо захисту дітей 
від жорстокого поводження в мережі Інтернет та Інтернет-ресурсах. У 2018 р. набув чинності закон «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу». Адже питання правового забезпечення та регулювання безпеки в кіберпросторі вже 
давно потребувало вирішення. 

Основними міжнародними документами, які гарантують права дитини є Конвенція ООН про права ди-
тини, Рекомендації «Про засади дотримання, захисту і реалізації прав дитини в цифровому середовищі».

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
- суспільні відносини у сфері кібербезпеки мають особливу специфіку та потребують окремого законо-

давчого урегулювання; 
- обґрунтування ролі стейкголдерів у розв’язанні в питанні захисту прав дітей в Інтернеті; 
- розроблено та схематично відображено класифікацію захисту прав та свобод людини за критерією 

впливу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- охарактеризовано поняття інтернет-права - це новий самостійний напрямок юридичної науки, право 

на вільний доступ до мережі Інтернет, з метою реалізації у віртуальному просторі основних прав людини;
Дістало подальший розвиток:
- систематизація чинників впливу на розвиток та удосконалення кібербезпеки у питанні захисту прав 

дітей у Всесвітній мережі на прикладі Австралії;
- визначення дієвих заходів щодо підвищення ефективності захисту прав дітей в Інтернеті Управлінням 

ювенальної превенції Національної поліції України, кіберполіцією, державними установами.
Практичне значення: положення, узагальнення, висновки можуть бути використані при проведенні 

семінарів, шкільних конференцій, факультативних занять при подальшому дослідженні з цього питання.
Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних дже-

рел, додатків.
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Дефініції прав людини та їх захист у Всесвітній 
мережі. В цьому розділі розглядається проблема 
захисту прав людини в мережі Інтернет, варто від-
мітити її широке формулювання і складність сприй-
няття. Імовірно це пов’язано з тим, що єдність ду-
мок на проблему захисту прав людини у всесвітній 
системі комп’ютерних мереж різноманітна. На дум-
ку правника Костенко О.С.: «В основу класифікації 
на реалізацію та захист прав та свобод людини 
варто покласти критерій впливу сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій». Він виділив 
чотири: загальний підхід, за яким захисту підлягає 
весь перелік існуючих прав людини, визначених 
міжнародно-правовими актами - Загальна Декла-
рація прав людини, Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права, Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні і культурні права, Деклара-
ція прав дитини, Конвенція прав дитини. Суть дру-
гого, вибіркового підходу - це захист права і свобод, 
що визначаються в якості основи для формування 
групи «інформаційних прав» людини: «свобода ін-
формації», «право на інформацію», «право на ко-
мунікацію». Свобода інформації – свобода шукати, 
одержувати та поширювати інформацію є одним з 
політичних та особистих прав людини. Вона може 
бути пов’язана з приватністю в контексті Інтернету 
та сучасних інформаційних технологій. Основою 
для визначення «права на інформацію» передбаче-
но можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, не-
обхідної для реалізації своїх прав, свобод і закон-
них інтересів. «Права на комунікацію» - це права 
на доступ до засобів комунікації, право на доступ 
до Інтернету, воно відоме як право на широкосму-
говий зв’язок, що передбачає - всі люди мають мож-
ливість доступу до мережі Інтернет.

Не менш актуальним є сьогодні спеціальний 
підхід, де захисту підлягають тільки ті права, що 
визначені і закріплені міжнародним правом, реалі-
зація яких пов’язана із інформацією з обмеженим 
доступом: персональні дані особи, лікарська таєм-
ниця, професійна таємниця суддів, адвокатська, 
нотаріальна та журналістська таємниці.

Суть четвертого, тематичного підходу, який 
розглядає захист тільки тих прав, що пов’язані із 
сучасним розвитком інформаційно-комунікацій-
них технологій в умовах розвитку інформаційного 
суспільства – це «цифрові права і свободи люди-
ни», «Інтернет-права». В основному цей термін у 
науково-теоретичному аспекті пов’язаний з ін-
формаційним правом як формування нової галузі 
юриспруденції. Зокрема І.Л. Бачило, говорить про 
Інтернет як про розподілену всесвітню базу знань і 
про інформаційне право як про формування галузі 
права, яка набирає силу і сьогодні реалізується у 
формах доктрин, законодавства, правозастосуван-

ня, правосвідомості. В.А. Копилов досліджує взає-
модію Інтернету і права, характеризує Інтернет як 
Всесвітню інформаційну павутину. В.В. Шагієва у 
праці «Концепція правової діяльності в сучасному 
суспільстві» визнає і використовує категорію інтер-
нет-право і виділяє широке коло завдань нового 
напряму юридичної науки. Зокрема, це: загальна 
характеристика Інтернету як явища нового часу, 
аналіз відповідальності суб’єктів інтернет-права, 
дослідження комп’ютерних злочинів. Тому інтер-
нет-право в даний час розглядається та дослід-
жується саме в рамках інформаційного права. 

Таким чином можна зробити висновок, що на 
даний час інтернет-права - це новий самостійний 
напрямок юридичної науки, це право на вільний 
доступ до мережі Інтернет, з метою реалізації у вір-
туальному просторі основних прав людини. 

Тому пріоритетним завданням кожної держави 
є максимальне сприяння реалізації прав дітей в Ін-
тернеті, не позбавляючи молодих людей вільного 
доступу до Всесвітньої мережі.

Законодавство про реалізацію та захист прав в 
Інтернеті постійно розвивається. Країни Євросою-
зу з високим рівнем інформатизації вирішують сьо-
годні проблему вироблення норм поведінки у кібер-
просторі. Натомість для України у сфері розвитку 
інформаційного суспільства на сьогодні більш ак-
туальним є питання захисту прав людини в мережі 
Інтернет. Адже ставлення до дітей, повага їх людсь-
кої гідності відображають рівень сучасного суспіль-
ства. Наразі питання кібербезпеки регулюються 
Законом України «Про основні засади забезпечен-
ня кібербезпеки України», Стратегією кібербезпеки 
України, Конвенцією про кіберзлочинність, Кодекс 
щодо захисту дітей від жорстокого поводження в 
мережі Інтернет та Інтернет-ресурсах, Криміналь-
ним кодексом України та іншими нормативно-пра-
вовими актами. 

Провідним розробником стратегії захисту дітей 
в Інтернеті став Міжнародний союз електрозв’язку 
у листопаді 2008 року в рамках Глобальної програ-
ми з кібербезпеки, яка була підтримана Генераль-
ним секретарем Організації Об’єднаних Націй та 
міжнародними організаціями. Основними завдан-
нями COP є: визначення ризиків та вразливостей 
для дітей в кіберпросторі; проведення просвітни-
цьких заходів щодо підвищення обізнаності серед 
політиків, бізнесу, батьків та вихователів, а також 
дітей; розробка практичних інструментів, які до-
поможуть мінімізувати ризики та обмін знаннями 
та найкращим досвідом.

COP застосовує цілісний підхід до заохочення 
безпеки в Інтернеті, розробляючи стратегії, що охо-
плюють основні сфери: юридичні заходи; діяльність 
організаційних структур; нарощування безпекового 
потенціалу; міжнародне співробітництво.
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Отже, юридичні заходи - це комплексне зако-
нодавство, визнається інструментом для сприян-
ня створенню сприятливого та безпечного Інтер-
нет-середовища для дітей та молоді. COP відстежує 
підходи, прийняті в різних країнах з різними пра-
вовими системами, і виробляє керівні принципи та 
заходи, спрямовані на допомогу державам-членам 
для підтримки захисту дітей в Інтернеті: Рекомен-
дації для дітей, батьків, опікунів та вихователів 
щодо захисту дітей в Інтернеті, керівництво для 
розробників політики щодо захисту дітей у мережі. 

Офіційне визначення поняття кібербезпеки 
міститься в законі «Про основні засади забезпе-
чення кібербезпеки України»: «Кібербезпека - за-
хищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства та держави під час ви-
користання кіберпростору, за якої забезпечуються 
сталий розвиток інформаційного суспільства та 
цифрового комунікативного середовища, своє-
часне виявлення, запобігання і нейтралізація ре-
альних і потенційних загроз національній безпеці 
України у кіберпросторі». Тому система забезпе-
чення кібербезпеки має бути цілісною системою, 
елементи якої тісно пов’язані між собою: суб’єкти 
та об’єкти. Виходячи зі змісту положень Закону 
України об’єктами кібернетичної безпеки України 
слід визначити: права і свободи особи на збирання, 
зберігання, використання та поширення інформа-
ції, що реалізовуються за допомогою ІТС; суспіль-
ство, державу, її суверенітет та недоторканність 
у кіберпросторі, спроможність виконувати свої 
функції за допомогою ІТС. 

Серед суб’єктів забезпечення кібернетичної 
безпеки виділяють загальні та спеціальні. До за-
гальних суб’єктів забезпечення кібернетичної 
безпеки належать: Президент України; Верховна 
Рада України; Рада національної безпеки і оборони 
України; Кабінет Міністрів України; Збройні Сили 
України; Служба безпеки України; Служба зовніш-
ньої розвідки України; Національний банк України 
та інші. Спеціальними суб’єктами забезпечення 
кібернетичної безпеки є Міністерство внутрішніх 
справ України; Служба безпеки України, Державна 
служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, Міністерство юстиції України, Генеральна 
прокуратура України. 

Слід зазначити, що важливим питанням є про-
світа стейкголдерів: представників державних 
установ, бізнесу та громадянського суспільства, 
вчителів, батьків та дітей для виявлення потен-
ційних проблем та розуміння їх прав і обов’язків із 
формування безпечного кіберпростору для дітей. В 
Україні організовують та проводять інформаційні 
кампаніі - «Безпека дітей в Інтернеті», «Батьківсь-
кий контроль», приймають закони, кодекси, на-
приклад, Київстар розробив комплекс правил для 

провайдерів ІКТ щодо захисту дітей від жорстокого 
поводження у мережі.

Для ефективної реалізації прав людини в он-
лайн-просторі користувачі Інтернету мають отри-
мувати підтримку державних органів у разі обме-
ження або порушення їх прав в Інтернеті. Особливу 
увагу потрібно звернути увагу на механізми право-
вого захисту: звернення до суду, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав дитини, що визна-
чається ст. 55 Конституції України. Відзначимо 
внесені зміни до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, ст. 173-4, встановлено від-
повідальність за булінг, а у законі «Про освіту» 
визначено термін боулінг та порядок реагування і 
його профілактика. 

Найважливішим механізмом захисту прав для 
неповнолітніх є звернення до Управління боротьби 
з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ 
України, де створено телефони довіри, на які мож-
на повідомити про веб-сайти, що пропагують на-
сильство і жорстокість, займаються створенням чи 
розповсюдженням дитячої порнографії. 

5 жовтня 2015 року в Україні була створена 
Кіберполіція, як структурний підрозділ Націо-
нальної поліції. Мета: реформування та розвиток 
підрозділів МВС України, що забезпечило підго-
товку та функціонування висококваліфікованих 
фахівців в експертних, оперативних та слідчих 
підрозділах поліції, задіяних у протидії кіберзло-
чинності, та здатних застосовувати на високому 
професійному рівні новітні технології в оператив-
но-службовій діяльності. Найрезультативніша 
робота відомства проводиться щодо поширення 
дитячої порнографії в Інтернеті. Цьогоріч більш 
ніж 200 кримінальних проваджень було направ-
лено до суду з обвинувальними актами. Відом-
ство розслідує випадки експлуатації дітей для 
створення за їхньої участі файлів порнографіч-
ного характеру. 

На початку 2017 року ЗМІ почали активно пові-
домляти, що на сайтах соцмереж з’явилися групи, 
в яких так звані куратори доводять підлітків до 
самогубства. «Синий кіт», «Тихий дім» - ось найві-
доміші квестові групи, спрямовані на те, щоб ди-
тина покінчила життя самогубством упродовж 50 
днів. Підрозділ Кіберполіції заблокував 170 сторі-
нок (груп). Приблизно 44 300 осіб ідентифікував як 
таких, що можуть бути учасниками «груп смерті». 
Загалом було врятовано 56 осіб, у 27 випадках - кри-
тичні ситуації з глибокими тілесними пошкоджен-
нями. Увішла в моду інша суїцидальна гра – «Біжи 
або помри»: тобто дітей провокують перебігати 
перед машиною. Загрозою для підлітків є інтернет 
ігри «Собачий кайф», «На сьомому небі», «Косміч-
ний ковбой». 

Сьогодні, щоб блокувати спільноти в мережі 
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інтернет потрібно встановити багато спеціалізова-
них програм, забезпечити технічними рішеннями 
та відповідними серверами велику кількість про-
вайдерів, задіяти велику кількість персоналу, щоб 
заборонити передачу даних пакетів. Фактично 
немає механізму, за яким кіберполіція чи інший 
державний орган, міг би зобов’язати заблокува-
ти спільноту. Хоча у рамках досудового розсліду-
вання кримінального провадження це можливо, 
слідчий повинен мати підстави для винесення 
такого рішення, потім звертається до прокурату-
ри, а потім до суду. Це займає від декількох тиж-
нів до місяця. На данному етапі є ініціатива Пре-
зидента України щодо ухвалення нового закону, 
який би надавав інструментарій для блокування 
таких груп. 

Сьогодні підлітки створили у соціальних ме-
режах рух проти «груп смерті» - «Дельфіни проти 
китів».

Кіберполіція проводять моніторинг соцсітей, 
попри поширене в громадян уявлення, що кібер-
поліція не займається запобіганням вчинення 

правопорушень дітьми та проявам небезпеки від-
носно них в Інтернеті. Керівник кіберполіціі Сергій 
Демідюк розповів: «Нам не можна подзвонити й 
сказати: дитина сидить в такій-то групі «ВКонтак-
те», чи не могли б ви виїхати сюди? Ми не маємо 
такого права. Ми можемо вживати заходів, якщо 
є кримінальна справа чи доручення від слідчо-
го». Натомість попередженням таких злочинів 
займається Управління ювенальної превенції На-
ціональної поліції України, з якою кіберполіція 
співпрацює. Саме до цього управління потрібно 
звертатися з підозрами щодо порушень прав ді-
тей. Після реформи поліції на зміну кримінальній 
міліції у справах дітей прийшла служба ювенальної 
превенції, яка займається профілактикою дитячої 
злочинністю та правопорушенням щодо дітей . 

На базі Департаменту кіберполіції Національ-
ної поліції України впроваджені нові технології і 
сервери, які дозволяють реагувати на звернення 
громадян про кіберзлочини. У 2017 році звернуло-
ся 9817 громадян з повідомленням про правопору-
шення в кіберпросторі. Зроблено акцент на тому, 
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якщо виявлено факт вчинення злочину за допомо-
гою Інтернету, необхідно повідомити та заповнити 
форму зворотного зв’язку на сайті Управління бо-
ротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутріш-
ніх справ України, написати відповідну заяву в 
найближчий відділ поліції. 

Після використання всіх національних ме-
ханізмів правового захисту кожна людина може 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до між-
народних судових установ, зокрема, до Європейсь-
кого суду з прав людини. Також у випадках, коли 
права окремої людини порушуються, заяви про 
такі порушення подаються до Управління Верхов-
ного комісара ООН з прав людини. 

Отже, побудова ефективної державної політики 
у сфері кібербезпеки дітей можлива лише за наяв-
ності чітко узгодженої програми дій та підвищення 
рівня довіри до держави. Сьогодні потрібно вдоско-
налювати нормативно-правову базу, забезпечува-
ти умови для плідної співпраці всіх українських та 
міжнародних стейкголдерів, розвивати культуру 
мережевої та інформаційною безпеки у сфері бо-
ротьби з кіберзлочинністю. Наприклад, у рамках 
виконання проекту Ради Європи та Європейського 
Союзу «Кіберзлочинність. Східне партнерство» го-
тується проект змін до Кримінально-процесуально-
го кодексу України з метою належної імплементації 
Конвенції про кіберзлочинність. Прийняття цього 
законопроекту дозволить усунути невідповідно-
стей українського законодавства до європейського 
у сфері кібербезпеки.

За Кримінальним кодексом України не можуть 
притягатися до відповідальності особи за пости в 

соцмережах чи блозі. Наприклад, є проблема з гру-
пами в соціальних сетях, але слідчі та прокуратура 
вимушені кваліфікувати «групи смертей» за ст. 115 
«Умисне вбивство» або ст. 120 «Доведення до суї-
циду». Сьогодні потрібно розробити та узаконити 
окрему статтю, яка б охопила всі кваліфікуючі оз-
наки злочину.

Більше того, на даному етапі розвитку зако-
нодавства у сфері кібербезпеки, притягнення 
до кримінальної чи іншої відповідальності за 
кіберзлочини є практично неможливим. Хоча 
законом і встановлено, що за порушення у сфері 
кібербезпеки особи несуть відповідальність, 
передбачену цивільним, адміністративним та 
кримінальним законодавством, в кодексах від-
сутні будь-які згадки поняття «кіберпростір». На-
приклад, Кримінальним кодексом України перед-
бачена відповідальність за вчинення злочинів у 
сфері використання електроно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку, проте «кібер-
простір» чи відповідальність за «кіберзлочин» не 
згадується жодного разу. Такий стан речей безпе-
речно спричинить складнощі в застосуванні від-
повідальності за вчинення прапорушень у сфері 
кібербезпеки.

Таким чином, Закон України «Про основні за-
сади забезпечення кібербезпеки України» фахівці 
називають декларацією, основою майбутніх нор-
мативно-правових актів у сфері кібербезпеки. Пи-
тання кібербезпеки дітей в Інтернеті потребує ви-
роблення відповідних пропозицій, рекомендацій і 
подальшої законодавчої уніфікації.
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ПРОЕКТ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЧОРНОМОРСЬКОГО 
УЗБЕРЕЖЖЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальність теми. Протягом 2016-2018 рр. зафіксована стабілізація кількості рекреантів Херсонської об-
ласті на рівні приблизно 3,5 млн. відпочивальників щороку. Тенденція вказує на необхідність змін в туристичній 
індустрії області, спрямованих на залучення до відпочинку нових категорій відпочивальників.

 Між селищем Приморське і СМТ Залізний Порт розташована вільна прибережна територія вздовж Чорного 
моря. Керівництво Херсонcької області прийняло рішення про будівництво на цій ділянці нового рекреаційного 
комплексу. 

Сучасна хаотичність забудов та застаріла туристична інфраструктура морського узбережжя Херсонської 
області не дає можливості Україні позиціонувати себе як рекреаційну країну світового рівня. 

В даній роботі пропонується проект нового сучасного рекреаційного комплексу. Проект може бути прото-
типом для створення моделі рекреаційного комплексу Чорноморського узбережжя Херсонської області.

Метою роботи є створення проекту рекреаційного комплексу Чорноморського узбережжя Херсонської об-
ласті.

Об’єктом досліджень є туристична інфраструктура світового рівня.
Предмет досліджень - новий рекреаційний комплекс Чорноморського узбережжя Херсонської області в ме-

жах селищ Приморське і СМТ Залізний Порт.
Наукове і практичне значення отриманих результатів. В результаті науково-дослідницької роботи спро-

ектовано новий рекреаційний комплекс Чорноморського узбережжя Херсонської області в межах селищ Примор-
ське і СМТ Залізний Порт.

Запропонований проект є ексклюзивним і може бути прийнятим за базову модель рекреаційного комплексу 
Чорноморського узбережжя Херсонської області.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Поняття “територіально-рекреаційний ком-
плекс” вченими трактується по різному. Корецкий 
Л.М. під територіально-рекреаційною системою в 
широкому розумінні має на увазі – територіальну 
цілісну, взаємозв’язану і взаємозалежну сукупність 
компонентів, функціонування й еволюція яких за-
лежать від ступеня рекреаційного попиту і спрямо-
вані на задоволення рекреаційних потреб людини і 
суспільства в цілому [1].

Мироненко Н.С. термін “територіально-рек-
реаційний комплекс” у вузькому розумінні трак-
тує як функціональну підсистему рекреаційної 
системи, що характеризується єдністю території, 
яка володіє значним рекреаційним потенціалом, 
наявністю сукупності рекреаційних установ і під-
приємств інфраструктури, єдністю організаційних 
форм управління, що забезпечують ефективне ви-
користання природних і економічних ресурсів.

Рекреаційно-туристична галузь України потре-
бує оновлення на підставі реалій соціально-еко-
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номічного розвитку країни.
За існуючих соціально-економічних умов од-

ним із позитивно діючих стратегічних напрямків 
оздоровлення економіки країни, як зазначається 
в наукових розробках Київської, Львівської, Хар-
ківської та інших наукових шкіл регіоналістики, є 
формування потужного економічного каркасу те-
риторії України через реалізацію у державі ринко-
вої моделі регіональної політики.

Проблема підвищення конкурентоздатності 
курортів України ще недостатньо розроблена та 
потребує подальшого вивчення. Для її вирішення, 
по-перше, необхідне формування сучасної концеп-
ції санаторно-курортної діяльності; по-друге, по-
требують перегляду існуючі підходи до трактуван-
ня в управлінні санаторно-курортною діяльністю 
таких функцій та понять, як організація, плану-
вання, мотивація, контроль, ціноутворення, якість 
послуг, ефективність функціонування, економічна 
безпека та інші [2].

Рекреаційні комплекси потребують вдоско-
налення існуючої регіональної статистики з ме-
тою підвищення рівня інформаційно-статистич-
ного обґрунтування цілей і важелів регіональної 
політики, що дозволить створити моніторингові 
системи соціально-економічного стану регіону 
для обґрунтування заходів державної та корпора-
тивної політики щодо прийняття рішень стосовно 
розподілу державних ресурсів (субсидій) між регіо-
нами, вкладання інвестицій, проведення політики 
ресурсозбереження та захисту природного середо-
вища регіону.

Туристична галузь є провідною бюджетона-
копичувальною складовою для багатьох економік 
світу. Україна, маючи потужній рекреаційний по-
тенціал, особливо морського спрямування, повин-
на втілити його в конкретні рекреаційні розробки, 
наприклад в будівництво сучасних рекреаційних 
комплексів.

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ МОРСЬКОЇ 
РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Навколо ділянки Чорноморського узбережжя, 
де планується будівництво нового рекреаційного 
комплексу, є два рекреаційні селища: Приморське 
та Залізний Порт. Вони орієнтуються на різні кате-
горії відпочивальників: Залізний Порт - на більш 
заможних і молодих рекреантів, а Приморське - 
на родинний недорогий і спокійний відпочинок. 
Новий рекреаційний комплекс повинен орієнту-
ватися на заможного відпочивальника, який від-
дає пріоритет курортам світового рівня, оскільки 
створення аналогічного існуючим рекреаційним 
селищам комплексу лише призведе до відтоку ре-
креантів з Залізного Порту та Приморського, що 
не дасть позитивного росту кількості рекреантів в 

Херсонській області. 
Необхідність створення нових рекреаційних 

комплексів має практичне обґрунтування, яке 
базується на побажаннях відпочивальників, які 
відвідували морські курорти Херсонської області в 
останні роки. Протягом 2015-2017 рр. юними науков-
цями НВК “Школи гуманітарної праці” ХОР було 
проведено анкетування відпочивальників трьох 
рекреаційних поселень Херсонської області (Лазур-
не, Генічеська Гірка, Щасливцеве). Для моніторин-
гу рекреантів була розроблена анкета. Анкетування 
проводилося з різними категоріями відпочиваль-
ників. Питання були складені таким чином, щоб 
з’ясувати вимоги рекреантів, на які треба звернути 
увагу для покращення комфортності відпочинку 
[3].

ПРОЕКТ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 
В МЕЖАХ СЕЛИЩ ПРИМОРСЬКЕ 
ТА СМТ ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ

Приведення існуючої рекреаційної інфраструк-
тури Херсонської області до вимог відпочиваль-
ників потребує значних витрат. Вирішити таку 
надважку задачу в існуючих умовах не реально.

Ідея керівництва Херсонської області про будів-
ництво нового рекреаційного комплексу на ділян-
ці між селищем Приморське і СМТ Залізний Порт 
спрямована саме на вирішення зазначеної пробле-
ми і має стратегічне значення по декільком причи-
нам:

- для покращення ефективності освоєння ко-
штів, які будуть спрямовані на туризм у Херсонсь-
кій області у найближчі роки, раціональніше всі 
фінанси спрямувати на створення саме нового ре-
креаційного комплексу, що призведе до мінімізації 
розпилення коштів на безліч об’єктів, які потребу-
ють фінансування;

- створити сприятливі умови для залучення 
вітчизняних та іноземних інвесторів до реалізації 
перспективного проекту;

- створити в межах країни на Чорноморському 
узбережжі Херсонської області перший в Україні 
рекреаційний комплекс європейського рівня;

- перманентно проводити моніторинг дієвості 
реалізації подібного проекту в Україні з метою 
розповсюдження позитивного досвіду по території 
країни або, в разі негативних наслідків, запобігти 
подібним авантюрам в межах держави у майбут-
ньому.

Сучасних наукових розробок рекреаційного 
комплексу в межах селищем Приморське і СМТ 
Залізний Порт не створено. Враховуючи стратегіч-
ність концепції будівництва в Україні саме нового 
рекреаційного комплексу європейського рівня на 
узбережжі Чорного моря й була створена наукова 
робота, яка представлена у третьому розділі науко-
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во-дослідницької роботи.
Американський сайт мандрів TripAdvisor най-

кращими пляжами світу у 2018 році визнав: Грейс-
Бей (Провіденсіалес, Теркс і Кайкос), Байя-ду- Санчо 
(Фернанду-ді-Норонья, Бразилія), Варадеро (Куба), 
Ігл-Біч (Аруба), Севел-Майл-Біч (Кайманові остро-
ви), Ла-Конча (Доностія-Сан-Себастьян, Іспаниія) 
[4]. На всіх зазначених пляжах в наявності м’який 
білий пісок.

Аналіз кращих пляжів світу виявив схожість 
між більшістю з них, яка полягає у білосніжному 
білому піску. 

Найкращими пляжними курортами світу 
визнано у 2018 році: Лазурний берег (Франція), 
Майамі (США), Айя-Пана (Кіпр), Дубай (ОАЕ), Май-
орка (Іспанія) [5]. Пляжі мають схожість, яка поля-
гає у ширині пляжною зони. 

Пляжна інфраструктура визначається кожним 
власником рекреаційної ділянки індивідуально і 
потребує аналізу світових аналогів фахівцями, які 
розроблятимуть архітектурні проекти згідно з по-
бажаннями власників. 

Набережна – споруда, яка оздоблює берего-
ву лінію моря. Вона служить для придання берегу 
правильної форми, його укріпленню, оберігає від 
розмиву, для зручного проходу або проїзду вздовж 
берега, для причалювання суден безпосередньо до 
берега.

Наявність набережної є обов’язковою умовою 
створення рекреаційного комплексу. Проект ре-
креаційного комплексу, запропонований у даній 
роботі, як зазначалося вище, розрахований на за-
можних відпочивальників. Проблема полягає саме 
в елітності рекреаційних ділянок, які пропонують-
ся для будівництва на запропонованій території. 
Кожен власник готельного комплексу забажає 
мати свою приватну суцільну територію від житло-
вих споруд до пляжу включно, що виключає мож-

ливість створення наскрізної набережної.
Будівництво наскрізної набережної порушува-

тиме цілісність готельних забудов, що знизить їх 
привабливість для рекреантів. Раціональніше ви-
нести прогулянкову лінію на дорожню частину, яка 
відділятиме інфраструктуру гостинності від тор-
гівельної інфраструктури.

Висновок: у новому рекреаційному комплексі 
наскрізна набережна буде відсутня. ЇЇ краще замі-
нити прогулянковою зоною вздовж готельної доро-
ги.

Готельна інфраструктура на новій ділянці по-
винна бути витримана в загальній концепції. При-
кладом повинні стати сучасні креативні курорти. 
За зразок пропонується взяти “Пальмові острови” в 
Дубаї (ОАЕ). Симетричність розташування об’єктів, 
витриманість поверховості вражає своєю красотою 
і приваблює відпочивальників з усього світу. 

Пропонується планування ділянки Чорномор-
ського узбережжя Херсонської області, завдовжки 
10 км, робити дотримуючись відповідної поверхо-
вості. За приклад пропонується загальний вигляд 
готелю “Atlantis The Palm” в Дубаї (ОАЕ).

 Якщо власники нових ділянок будівництво бу-
дуть проводити в залежності від своїх потреб, то з 
моря новий рекреаційний комплекс матиме вигляд 
хаотичності і безсистемності. Приклад: СМТ Заліз-
ний Порт.

Новий рекреаційний комплекс повинен мати 
переваги як у вигляді берегової лінії так і в якісній 
готельній інфраструктурі, мати візуальну прива-
бливість і якісну рекреаційну інфраструктуру. 

З метою запобігання хаотичності забудов про-
понується дотримання при будівництві інфра-
структури гостинності відповідної поверховості: 
центральна ділянка повинна мати поверховість 
не нижче десяти поверхів, ділянки навколо неї - 
дев’ять поверхів, наступні по вісім поверхів. Таким 

сел. Лазурне, Херсонська область
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чином, поверховість повинна мати тенденцію до 
зменшення поверховості від центру до периферії. Пе-
риферійні ділянки повинні бути одноповерховими.

Одноповерховість будівель периферійних діля-
нок обумовлена примиканням до сусідніх селищ. 
Для селищ Залізний Порт та Приморське, в місцях 
примикання до нового рекреаційного комплексу, 
типовими будівлями є саме одноповерхові спору-
ди. Саме спадна лінія будівель нового рекреаційно-
го комплексу створить ілюзію плавного переходу 
поверховості у місцях примикання до сусідніх рек-
реаційних селищ.

Для відокремлення нового рекреаційного ком-
плексу від сусідніх пропонується створення на 
кордоні з СМТ Залізний Порт морського пірсу для 
швартування плавзасобів, а на кордоні з селищем 
Приморське - бунгало на воді для шанувальників 
тихого відпочинку. Пірс стане необхідним атри-
бутом відпочинку, оскільки найближчим часом 
буде створено водне сполучення між Одесою, Ми-
колаєвом, Херсоном і Чорноморським узбережжям 
Херсонської області. 

Таким чином, готельна інфраструктура повин-
на мати відповідну поверховість.

Лікувальна, рекреаційна, соціальна інфра-
структури формуються власниками ділянок нового 
рекреаційного комплексу в залежності від свого ба-
чення розвитку рекреаційної зони на основі світо-

вого досвіду.
Транспортно-дорожня інфраструктура нового 

рекреаційного комплексу повинна створити преце-
дент будівництва в Україні доріг світового рівня на 
основі впровадження західноєвропейських техно-
логій влаштування дорожніх покриттів, оскільки 
лише якісні дороги зможуть стимулювати бажання 
заможних відпочивальників відвідувати новий ре-
креаційний комплекс.

Для екологічної досконалості нового рекреа-
ційного комплексу кількість доріг пропонується 
звести до одного готельного автошляху, який буде 
з’єднувати всі готельні комплекси між собою. З ме-
тою зменшення транспортного потоку дорога не 
повинна мати наскрізного сполучення між СМТ 
Залізний Порт і селищем Приморське. Дорогу про-
понується з’єднати з СМТ Залізний Порт, через який 
є сполучення з Херсонським напрямком. Створити 
від цієї дороги відгалуження до морського пірсу, 
який розташовуватиметься на кордоні між новим 
рекреаційним комплексом і СМТ Залізний Порт.

Вздовж основної готельної дороги з обох боків 
пропонується облаштувати пішохідну прогулянко-
ву зону як замінник набережної. 

За розважальною та торгівельною інфраструк-
турами пропонується побудувати наскрізне шосе, 
яке з’єднає СМТ Залізний Порт з селищем Примор-
ське, далі з селищем Лазурне та містом Скадовськ. 

смт Залізний Порт, Херсонська область



45

РОЗДІЛ II. НАУКОВО-ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАН НА ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ХЕРСОНЩИНІ 

Список використаних джерел
1. Корецкий Л.М. Научно-методические аспекты экономико-географического исследования территори-

ально-рекреационных систем. Методологические проблемы современной географии. Сб. наук. трудов /Л. 
М. Корецкий, И. В. Смаль. – К.:Наукова думка, 1993.– 100 с.

2. Гельман В.Я. Статистика туризма. Учебник для студентов высших учебных заведений. /В.Я. Гельман.- 
М.: Издательский центр “Академия”, 2010.-336 с.

3. Шевченко М.І. Аналіз рекреанта рекреаційних зон Херсонської області на прикладі селищ Лазурне 
Скадовського району, Генічеська Гірка та Щасливцеве Генічеського району. Науково-дослідницька робота 
МАН. /М.І.Шевченко.-Херсон, 2018.-53с.

4. Топ-10 лучших пляжем мира в 2018 году, по версии TripAdvisor. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
https://mirvokrug.blog/2018/02/26/[Назва з екрану]

5. Топ-9 лучших пляжних курортов мира. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:https://www.google.com/
search?q=лучшая+пляжная+инфраструктура+мира&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit0vy46rzf
AhXI2ywKHWilBrUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=662#imgrc=fJ-HX0Y6a2fXnM: [Назва з екрану]

Завдяки ній до нового рекреаційного комплексу 
можна буде потрапити автошляхами через СМТ 
Залізний Порт, селище Приморське і селище Лазур-
не. 

Висновок: в новому рекреаційному комплексі 
повинна бути лише одна автодорога з прогулянко-
вою зоною.

Господарсько-адміністративна, фінансово-го-
сподарська, інформаційна, торгівельна, транспор-
тно-дорожня інфраструктури розташовуються за 
готельною дорогою.

Розміщення даних структур пропонується на-
ступним чином. На кордоні між новим рекреацій-
ним комплексом і СМТ Залізний Порт розміщується 
аеропорт для прийому літаків невеликої місткості 
та гелікоптерів. Аеропорт необхідний в першу чер-
гу для заможних відпочивальників нового рекре-
аційного комплексу та рекреантів СМТ Залізний 
Порт. Крім того послугами авіатранспорту мож-
ливо користуватимуться відпочивальники селищ 
Приморське і Лазурне. Наскрізна автодорога між 
СМТ Залізний Порт та селищем Лазурне дає мож-
ливість швидко дістатися з аеропорту як в новий 
рекреаційний комплекс так і в селища Приморське, 
Лазурне, СМТ Залізний Порт.

На кордоні між новим рекреаційним комплек-
сом і селищем Приморське розміщується розва-
жальна інфраструктура: аквапарк, різноманітні 
парки розваг тощо. Наскрізна автодорога між СМТ 
Залізний Порт та селищем Лазурне дає можливість 
швидко дістатися до аквапарку як з нового рек-
реаційного комплексу так і з селищ Приморське, 
Лазурне, СМТ Залізний Порт.

Між аквапарком та аеропортом розташовують-
ся господарсько-адміністративна, фінансово-го-
сподарська, інформаційна, торгівельна інфра-
структури. Наскрізна автодорога між СМТ Залізний 
Порт та селищем Лазурне дає можливість швидко 
дістатися до зазначених інфраструктур як з нового 

рекреаційного комплексу так і з селищ Приморсь-
ке, Лазурне, СМТ Залізний Порт.

ВИСНОВКИ
1. Ініціатива державної адміністрації Херсонсь-

кої області по будівництву нової рекреаційної зони 
на Чорноморському узбережжі області мотивує 
старт дослідницьких робіт по проектуванню ново-
го рекреаційного комплексу в межах селища При-
морське та СМТ Залізний Порт.

2. Затребуваність серед рекреантів Херсонської 
області покращеної туристичної інфраструктури 
створює ідеальні умови для будівництва в Україні 
на Чорноморському узбережжі сучасного рекреа-
ційного комплексу на рівні кращих курортів світу.

3. Базовими моделями туристичної інфра-
структури проекту нового рекреаційного комплек-
су повинні стати найкращі зразки інфраструкту-
ри гостинності, господарсько-адміністративної, 
фінансово-господарської і підприємницької, ре-
креаційної, транспортно-дорожньої, соціальної, 
торгівельної, інформаційної інфраструктур світу.

4. Рекреаційний комплекс Чорноморського 
узбережжя Херсонської області в межах селищ 
Приморське і СМТ Залізний Порт складається з 
широкого пляжу з білим піском, пірсом та водни-
ми бунгало; низхідною поверховістю інфраструк-
тури гостинності; дорожньо-пішохідною зоною 
між інфраструктурою гостинності та господарсь-
ко-адміністративною, фінансово-господарською і 
підприємницькою, рекреаційною, транспортно-до-
рожньою, торгівельною інфраструктурами; з обхід-
ною наскрізною дорогою, аеропортом.

5. Запропонований проект дає загальне уявлен-
ня про розташування туристичної інфраструктури 
нового рекреаційного комплексу в межах селища 
Приморське та СМТ Залізний Порт.

6. Туризм має здатність давати поштовх ро-
звитку економіки країни.
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Корольова Є. С., Тригуб С.Є.

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ 
КІЛЬКОСТІ ТУРИСТІВ І ДОХОДІВ ВІД ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
Кількість рекреантів в Херсонській області в останні роки мала висхідну динаміку. Верховна Рада Украї-

ни ухвалила зміни в нарахуванні туристичного збору в 2019 році, що повинно привести до збільшення кіль-
кісних надходжень у регіональні бюджети. Стала нагальна потреба розробки методик моніторингової бази 
для розрахунку кількості рекреантів, туристичних витрат та доходів з метою якіснішого наповнення регіо-
нальних бюджетів за рахунок надходжень від туристичної індустрії.

Метою дослідження наукової роботи є створення моніторингової бази статистичних розрахунків 
кількості туристів і доходів від туристичної індустрії на регіональному рівні.

Об’єктом досліджень є світові методики збору статистичних даних туристичної індустрії.
Предметом досліджень є методичні особливості розрахунку кількості туристів і доходів від туристич-

ної індустрії на регіональному рівні.
Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:
- проаналізувати наукову літературу; - визначити сучасні методи розрахунку туристичних потоків; - 

оцінити можливість застосування проаналізованих методів в статистичній звітності на регіональному 
рівні; - подати пропозиції по методичним особливостям розрахунку кількості туристів і доходів від тури-
стичної індустрії на регіональному рівні.

Методи досліджень, які використовувалися під час роботи:
- тематичне дослідження; - аналіз науково-теоретичних джерел; - пошук офіційної інформації; - інфор-

маційний пошук в мережі Інтернет; - систематизація інформації.
Практичне значення роботи полягає в тому, що систематизовані методики проведення збору стати-

стичних даних туристичних потоків і туристичних доходів у поєднанні з новими інноваційними пропозиція-
ми повинні покращити розрахунки кількості туристів і доходів від туристичної індустрії на регіональному 
рівні.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИКИ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Існують декілька визначень індустрії туризму. 
Одна з перших і найбільш вдалих дефініцій була 
дана Конференцією ООН по торгівлі і розвитку в 
1971 році. Згідно з нею туристична індустрія – це су-
купність виробничих і невиробничих видів діяль-
ності, спрямованих на створення товарів і послуг 

для мандруючих людей. 
Науковець Лайко О.Т. характеризує індустрію 

туризму як сукупність підприємств, установ, ор-
ганізацій матеріального виробництва і нема-
теріальної сфери, які забезпечують виробництво, 
розподіл, обмін, споживання туристичного про-
дукту, освоєння і використання туристичних ре-
сурсів, створення матеріальної бази туризму [4].
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Основними показниками туристичної діяль-
ності є:

- об’єм туристичного потоку;
- величина туристичних витрат;
- стан і розвиток матеріально-технічної бази;
- показники фінансово-економічної діяльності;
- показники розвитку туризму [6].
Статистика міжнародного туризму включає два 

основних розділи: статистика туристичних потоків 
і статистичних туристичних доходів та витрат. Для 
кожного з них Всесвітня туристична організація 
розробила перелік основних показників.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗБОРУ СТАТИ-
СТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

За підсумками курортного сезону 2017 року ту-
ристичний збір в Херсонській області склав 1,5 млн. 
грн. Кількість рекреантів склала за цей період при-
близно 3,5 млн. осіб. Згідно зі ст. 268 Податкового 
кодексу України ставка туристичного збору вста-
новлена в розмірі від 0,5 до 1% до бази справляння 
збору визначеного пунктом 268.4. Математичні ро-
зрахунки вказують на невідповідність. Збір складає 
на одну особу лише 2,33 грн. 

У 2018 році при аналогічній кількості рекре-
антів (приблизно 3,5 млн. осіб) туристичний збір 
склав вже 2,7 млн. грн.

Верховна Рада України ухвалила зміни в нара-
хуванні туристичного збору у 2019 році, що повинно 

привести до збільшення надходжень у регіональні 
бюджети. Треба підготувати моніторингову базу 
для покращення розрахунків кількості рекреантів, 
туристичних витрат та доходів з метою кількісно-
го наповнення регіональних бюджетів за рахунок 
надходжень від туристичної індустрії.

Другою проблемою статистичної звітності в 
Херсонській області є відсутність регіональних ро-
зрахунків туристичних потоків. Статуправління 
Херсонської області не веде статистику з 2013 року. 
Вся інформація передається напряму до Державної 
служби статистики, де й відбувається обробка ста-
тистичної звітності, а Херсонське статуправління 
отримує готову звітність з Державної служби ста-
тистики. 

Таким чином, в Херсонській області спостері-
гається проблематичність в розрахунках кількості 
туристів і доходів (витрат) від туристичної інду-
стрії на регіональному рівні.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗБОРУ СТАТИСТИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Покращення якості збору статистичної інфор-
мації від діяльності туристичної індустрії має хоро-
ші перспективи, які базуються на світовому досвіті 
моніторингу індустрії туризму.

Оскільки Херсонська область є прикордонною 
областю, то облік показників виїзного і в’їзного ту-
ризму на кордоні (аеропорт, морський порт, КПП 

Херсонська область
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“Чонгар”, “Каланчак”, “Чаплинка”) проводяться 
службами митного і прикордонного контролю.

Спосіб статистичного обліку туристів в засо-
бах розміщення в підприємствах розміщення має 
декілька проблем:

- недостовірність надання інформації власни-
ками підприємств розміщення;

- не подання інформації власниками під-
приємств розміщення.

Для вирішення зазначених проблем необхідно 
великі підприємства розміщення (готелі, пансіо-
нати, бази відпочинку тощо) оснастити ІКТ, які по-
винні щоденно накопичувати інформацію по при-
буттям/ вибуттям туристів і передавати її щоденно 
у відповідні служби обліку туристичних потоків. 

Приватні підприємці, які займаються тури-
стичною діяльністю у невеликих об’ємах, зобов’я-
зані щоденно передавати в електронному вигляді 
(через Інтернет) інформацію по прибуттям/ вибут-
тям відвідувачів.

Щоденна звітність дає можливість у графічній 
формі відображати процеси на ринку туристичних 
потоків, оскільки спадний графік відвідування від-
почивальників у пікові періоди рекреаційного се-
зону автоматично вказуватиме на недостовірність 
поданої інформації.

Таким чином, збір статистичної інформації че-
рез статистичну звітність повинен дати покращен-
ня якості даних, які надходитимуть у центр оброб-
ки інформації.

Банківський метод обліку туристів через ва-
лютні надходження не ефективний на регіональ-
ному рівні, оскільки пріоритет відпочивальниками 
віддається місцевій валюті. 

Відпочивальники при розрахунках за послуги 
і товари в основному користуються готівкою, тому 
банки практично не приймають участь у моніто-
рингу туристичних витрат і доходів. 

Враховуючи, що безготівкові розрахунки 
(платіжні картки) набирають в Україні популяр-
ність, то найближчим часом саме банки повинні 
стати основними учасниками моніторингу кіль-

кості рекреантів за рахунок фіксації витрат відпо-
чивальників. Вже зараз треба розробити методику 
розрахунку середньодобових витрат одного відпо-
чивальника і за допомогою даного показника чітко 
відстежувати кількість рекреантів в конкретному 
місці, у конкретний час, в конкретний період року.

Таким чином, банківський метод у найближчий 
перспективі стане провідним методом розрахунку 
туристів в межах однієї держави.

Спеціальні спостереження у вигляді анкету-
вання дають максимально близькі показники до 
загальних, тому даний метод повинен обов’язково 
використовувати. Метод спеціальних спостере-
жень може бути застосований різновекторно:

- анкетування при перетині кордону;
- анкетування при поселенні;
- анкетування у місцях масового відпочинку 

(пляжі, розважальні центри, торгівельні містечка 
тощо).

Пропонується залучати до класичного анкету-
вання студентів, які навчаються в вищих навчаль-
них закладах на туристичних факультетах, від-
діленнях і зараховувати їм даний вид діяльності як 
обов’язкову практику. Даний вид роботи надасть 
студентам можливість відпрацювати навички ро-
боти з різними категоріями соціуму, а відповідні 
органи отримають статистичну інформацію сто-
совно функціонування туристичної індустрії.

Як різновид анкетування пропонується вста-
новлення в місцях масового скупчення відпочи-
вальників (їдальні, розважальні центри, холи ве-
ликих підприємствах розміщення тощо) автоматів 
для анкетування. Питання розробляються відповід-
ними службами, в залежності від мети анкетуван-
ня. Рекреанти мають багато вільного часу і можуть 
собі дозволити виділити час на роботу з анкетою.

Щоденниковий метод повинен використовува-
тися, враховуючи наявність вільного часу у тури-
стів. Спеціальні бланки (щоденники) пропонується 
видавати відпочивальникам при поселенні у за-
клади розміщення, які виявлять бажання прийня-
ти участь у запропонованому виді діяльності.

сел. Приморське, Херсонська область
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Пропонується проводити придорожнє обсте-
ження авто за номерами по встановленню прина-
лежності авто відповідній області з паралельним 
анкетуванням автотуристів в місцях зупинок для 
відпочинку, на АЗС, в пунктах харчування автоту-
ристів, в місцях скупчення машин (автомобільні 
затори тощо). 

У світі інтенсивно впроваджується у життя ав-
томатизація життєдіяльності. Встановлення при 
в’їзді до населеного рекреаційного пункту авто-
матизованого лічильника, який рахуватиме кіль-
кість транспортних одиниць, а тепловий датчик 
вестиме облік кількості осіб, які в’їхали/виїхали в/з 
поселення, надасть додаткову інформацію по се-
редньодобовим показникам відвідувань туристами 
рекреаційних поселень.

Таким чином, використання основних і допом-
іжних методів збору статистичної інформації, ви-
ведення середніх величин при науковій організації 
обробки зібраної статистичної інформації, дозво-
ляє дати чітку картину туристичних потоків і тури-
стичних доходів та витрат на регіональному рівні.

 
ВИСНОВКИ

1. Найбільш вживаним підходом переліку видів 
туристичної діяльності є тимчасова класифікація 
розроблена Всесвітньою туристичною організа-
цією (ЮНВТО), прийнята статистичною комісією 
ООН в 1993 році, яка покликана служити концеп-
туальною основою для цілісної й об’єктивної си-
стеми збору та обробки статистичної інформації. 
Статистика міжнародного туризму включає два 
основних розділи збору статистичної інформації: 
статистика туристичних потоків і статистичних 
туристичних доходів та витрат.

2. Найбільш розповсюдженими світовими ме-
тодами моніторингу туристичних потоків і доходів 
є реєстрація туристів на кордоні, реєстрація в під-
приємствах розміщення туристів, банківський ме-
тод. Проблемою збору статистичної звітності є не 
завжди достовірна інформація, яка надається ту-
ристами (з різних причин). Статистичними служ-
бами розроблені і використовуються при обробці 
статистичної інформації відповідні методики, які 
покликані зменшити недостовірність отриманих 
аналітичних висновків. Точність обліку туристич-
них потоків і витрат зростає при поєднанні ос-
новних методів статистики туризму (реєстрація 
прибуттів та банківський метод) зі спеціально ор-
ганізованими спостереженнями.

3. Верховна Рада України ухвалила зміни в на-
рахуванні туристичного збору в 2019 році, що по-
винно привести до збільшення кількісних надход-
жень у регіональні бюджети. З’явилася нагальна 
потреба розробки методик моніторингової бази 
для розрахунку кількості рекреантів, туристичних 
витрат та доходів з метою якіснішого наповнення 
регіональних бюджетів за рахунок надходжень від 
туристичної індустрії.

4. Основні методи (облік туристів на кор-
доні, статистичні спостереження через звітність, 
банківський метод обліку туристів), допоміжні 
методи збору статистичної інформації (метод 
спеціальних досліджень, щоденниковий метод, 
придорожнє обстеження пасажирського автотран-
спорту) у поєднанні з новими інноваційними про-
позиціями дадуть можливість проводити чіткіші 
і досконаліші розрахунки кількості туристів і до-
ходів від туристичної індустрії на регіональному 
рівні.
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Фатеєв Д. Р., Сібаров С. Д.

ХОКЕЙ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ГІПОДИНАМІЇ
Актуальність роботи. Ситуація із станом здоров’я населення в Україні погіршується ще й низьким 

рівнем знань переважної більшості людей щодо фундаментальних законів раціонального формування, збере-
ження і зміцнення свого власного здоров’я впродовж усього життя, в зневажливому й нерідко безвідповідаль-
ному ставленні до цієї єдиної онтологічної цінності, якою природа нагороджує людину разом з життям. Єди-
ним способом розв’язання проблеми є кардинальна зміна поглядів людини на причини і наслідки нездоров’я, 
формування основ здорового способу життя.

Також протягом останніх років спостерігається чітка тенденція щодо значного зменшення активності 
людини, а саме сидячий образ життя та відсутність спорту у повсякденні сприяє появі такого вкрай нега-
тивного явища, як гіподинамії. 

Однією з сучасних форм подолання недостатньої рухової активності є хокей, тренування з якого пропа-
гують здоровий спосіб життя та корисні фізичні навантаження.

Мета роботи: вивчення хокею як спорту і застосування його у профілактиці гіподинамії.
Завдання роботи:
1. Здійснити підбір літературних джерел з проблематики зменшення рухової активності та викори-

стання елементів фізичних вправ хокею, як один з методів профілактики гіподинамії.
2. Використати методики вивчення фізичної працездатності та активності у школярів.
3. Дослідити комплексну оцінку фізичних показників здоров’я та особливості застосування вправ з фі-

зичної культури та хокею для подолання гіподинамії, як один з методів профілактики даного захворювання.
Предмет дослідження: елементи фізичних тренувань з хокею як основа фізичного здоров’я, психічної 

зрілості, соціального благополуччя та один з методів профілактики гіподинамії.
Об’єкт дослідження: дослідження комплексної оцінки фізичних показників здоров’я у дітей середнього 

та старшого шкільного віку.
Наукова новизна. Здоров’я людини являє собою комплекс взаємопов’язаних між собою факторів та 

складових, а саме фізичної, психічної та соціальної. При дотриманні неправильного образу життя ко-
жен з вище перечислених компонентів не може гармонічно функціонувати як поодинці, так і один з од-
ним. Починається дисбаланс у житті людини, а саме розвиток гіподинамії та супутніх з нею хвороб, 
розвиваються комплекси та психічні розлади, а також відбувається відчуження індивідуума від соціаль-
ного життя.

У роботі представлені елементи з тренувань хокею та комплексна оцінка стану здоров’я серед дітей 
середнього та старшого шкільного віку НВК “ШГП” ХОР, як ефективний метод боротьби з неправильним 
способом життя та наслідками від цього. Вперше даний набір вправ був використаний у якості подолання 
дисгармоніїї складових здоров’я та покращення власного самопочуття, розвитку дисципліни та контролю 
за емоціями, налаштуванню соціальних зв’язків.
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“Mens sana in corpore sana — у здоровому тілі 
здоровий дух.” Цей вираз Демокріта відомий ще з 
прадавніх часів, адже навіть тоді наші предки ро-
зуміли важливість підтримання загального рівня 
здоров’я завдяки фізичним вправам та профілак-
тичними заходам. Профілактика деяких хвороб ві-
дома ще зі стародавніх часів. Елементи профілакти-
ки, засновані на досвіді, існували ще в Стародавній 
Індії, Римі, Греції та інших цивілізаціях. Серед най-
більш поширених видів профілактики необхідно 
виділити загартовування та фізичні вправи [1]. 

Загартовування — це система тренування виро-
блених протягом еволюції механізмів пристосуван-
ня до добових, сезонних, періодичних або раптових 
змін температури, освітлення, магнітного поля, 
інших природних факторів. Завдяки цим механіз-
мам зміни зовнішнього середовища не викликають 
у людини таких суттєвих відхилень фізіологічних 
процесів, які б могли завершитись захворюванням 
[2].

Великого значення загартовуванню надавали 
такі відомі люди, як О.В. Суворов, І.П. Павлов, П. 
І. Іванов, М.М. Амосов. У тілі людини розрізняють 
температуру теплового ядра, що є постійною, та 
температуру оболонки тіла, яка може коливатись 
у широких межах. Стабільна температура ядра 
необхідна для постійного перебігу основних фізіо-
логічних процесів у життєво важливих частинах 
організму. Вона забезпечується фізичними й хіміч-
ними механізмами терморегуляції.

Фізичні вправи, як правило, супроводжуються 
дією на організм природних факторів середовища 
— сонця, повітря і води. Це основні фактори за-
гартування. Під впливом фізичних вправ удоско-
налюються механізми терморегуляції. Між рівнем 
розвитку аеробних можливостей організму й рези-
стентністю та витривалістю при фізичному трену-
ванні існує пряма залежність [3].

Таким чином, систематичне виконання фізич-
них вправ забезпечує розвиток перехресної адап-
тації, тому що збільшується кількість мітохондрій, 
енергетичних резервів організму, підвищується 
реактивність імунної системи, стійкість слизових 
оболонок та шкіри до зміни температури навко-
лишнього середовища. Усе це зменшує кількість 
простудних захворювань.

Яким би не був вік людини, рухливість для неї 

завжди є корисною, тоді як бездіяльність та неру-
хомість шкідливі та небезпечні. Рух — обов’язкова 
умова нормальної життєдіяльності організму лю-
дини [4].

Відомі афоризми «рух — це життя», «рух — це 
застава здоров’я», «Рух може часто замінити різні 
ліки, але ні одні ліки не заміняють рух» відобража-
ють незаперечне значення рухливості для розвитку 
та підтримки необхідних можливостей організму 
кожної людини. Найбільш доступний вид фізичних 
вправ — це ходіння. Воно особливо корисно людям, 
які довго сидять. Починати потрібно з ходіння по 
10 хв., поступово збільшуючи тривалість вправи до 
40-50 хв. Людина, що почала займатись ходінням, 
мусить виробити навичку ритмічного, вільного ди-
хання з поглибленим видихом, а саме: на 2-4 кроки 
— вдих, на 3-6 кроків — видих. Рухатись слід, по-
даючи наперед стегно, здійснювати крок так, щоб 
тазостегновий суглоб обертався навколо своєї осі. 
Ногу на зем-. лю ставити всією стопою, руки три-
мати дещо зігнутими в ліктях, підтримувати пра-
вильну осанку (підборіддя дещо підняте, а голова 
та плечі відведені назад).

З успіхом для ходіння можливо використову-
вати сходи. Сходи будинків — це своєрідний «кри-
тий стадіон», практично без глядачів. Сходи до-
зволяють легко й точно дозувати навантаження 
частотою кроків і кількістю пройдених сходинок. 
Спочатку потрібно визначитись з орієнтованим на-
вантаженням. За 2-3 тижні регулярних вправ таке 
навантаження стає звичним, тоді його слід посту-
пово збільшувати шляхом зміни висоти підйому, 
темпу кроків тощо. При збільшенні навантаження 
потрібно керуватись своїм самопочуттям та часто-
тою пульсу. Для укріплення м’язів гомілки і стопи 
слід спиратись переважно передньою частиною 
стопи.

Велике значення в оздоровленні людини, ро-
звитку її фізичних і психічних властивостей має 
біг. На стіні Форуму в Елладі було викарбовано: 
«якщо хочеш бути сильним — бігай, якщо хочеш 
бути красивим — бігай, якщо хочеш бути розумним 
— бігай» [5].

Загальна фізична підготовка спрямована на 
гармонійний розвиток різних функціональних си-
стем організму спортсмена, м’язових груп, розши-
рення рухових можливостей, створення надійної 
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біомеханічної бази для успішного виконання вправ 
із спеціальної фізичної підготовки [6].

Перед проведенням елементів тренувань хо-
кеїстів на уроках з фізичної культури, ми провели 
дослідження комплексної оцінки здоров’я учнів 
на базі НВК “ШГП” ХОР, а саме визначали індекс 
Руфф’є та використали показники індексу рухової 
активності, використовуючи методичний підхід 
професора О.С.Куца. Контингентом дослідження 
стали діти 12-17 років (всього 106 осіб). До першої 
групи увійшли хлопці у кількості 68 осіб, до другої 
– дівчата у кількості 38 особ. Окремо всіх обстежу-
ваних, в залежності від рівня їх рухової активності, 
ми поділили на три групи: з високим, середнім та 
низьким рівнем індексу рухової активності.

На початку дослідження з кожним учнем ін-
дивідуально проводилось ознайомлення з ком-
плексом методів досліджень. Враховувалось також 
суб’єктивне самопочуття обстежуваного та його 
ставлення до проведення експерименту. Отримані 
результати вносилися до індивідуальних прото-
колів та опрацьовувалися статистично.

Обстеження стану розумової та фізичної пра-
цездатності та рухової активності учнів проводили 
з кінця вересня – по середину грудня 2018 року.

Індекс рухової активності учнів визначали за 
методикою О. С. Куца [7]. 

Деякі елементи з тренувань професійних хо-
кеїстів ми застосували на уроках фізичної культу-
ри в НВК “ШГП” ХОР, а саме:

• вправи для рук і плечового поясу - з різних 
вихідних положень, на місці та в русі, по колу або 
по периметру майданчика згинання і розгинання 
рук, обертання в плечових, ліктьових, зап’ястних 
суглобах. Махи, відведення і приведення, ривки 
назад, вбік.

• вправи для ніг - згинання і розгинання ніг в 
тазостегнових, колінних і гомілковостопних сугло-
бах; приведення, відведення і махи вперед, назад 
та вбік; випади з пружистими похитуваннями; 

обертання в тазостегновому суглобі ноги, зігнутої 
в колінному суглобі; присідання; стрибки з різних 
вихідних положень.

• вправи для шиї та тулуба - повороти, нахили, 
обертання голови. Нахили тулуба, колові обертан-
ня і повороти тулуба. З положення лежачи на спині 
піднімання ніг з діставанням стопами голови. З по-
ложення сидячи упор кистями рук ззаду - підніман-
ня ніг з виконанням перехресних рухів. З вихідного 
положення (основна стійка) перейти упритул сидя-
чи, потім - упритул лежачи, назад - в упор сидячи 
та перехід у положення основної стійки.

Отже, опрацювавши дослідження науковців та 
результати респондентів, ми дійшли висновку, що 
тренування з хокею дали позитивний результат у 
підвищенні рухової активності та профілактиці 
гіподинамії. Заняття хокеєм при правильно збудо-
ваному тренувальному процесі роблять досить по-
зитивний вплив на організм дитини, а саме трену-
вання практично всіх груп м’язів, загартовування 
організму, завдяки чому знижується частота 
простудних захворювань, відмінно розвиваєть-
ся координація, почуття рівноваги, швидкість 
реакцій, оскільки під час гри доводиться постій-
но міняти швидкість і напрямок руху. Внаслідок 
систематичного виконання елементів вправ з 
тренувань хокеїстів під час розминки на уроках з 
фізичної культури в НВК “ШГП” ХОР, ми отрима-
ли ріст обізнаності та більш жвавий інтерес щодо 
спортивних тренувань, а також покращення по-
казників фізичної витривалості. Заняття хокеєм 
при правильно збудованому тренувальному про-
цесі роблять досить позитивний вплив на ор-
ганізм дитини, а саме тренування практично всіх 
груп м’язів, загартовування організму, завдяки 
чому знижується частота простудних захворю-
вань, відмінно розвивається координація, почуття 
рівноваги, швидкість реакцій, оскільки під час гри 
доводиться постійно міняти швидкість і напрямок 
руху.
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Хріненко Т. С., Койрах О.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ САМОСТІ
ТА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЖИВАННЯ СЛОВА SELF 

ЙОГО ПОХІДНИХ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ALICE HOFFMAN “THE ICE QUEEN”)
На сучасному етапі розвитку лінгвістики спостерігається зміщення фокусу наукових досліджень до 

аналізу «людини в мові», коли центральною фігурою визначається людина, а мова розглядається як репре-
зентативна форма свідомості, засіб пізнання світу та продукт творчості особистості. Теорії, що спира-
ються на принцип вивчення системи мови й функціонування структурних одиниць у зв’язку з людиною-мов-
цем, називаються “антропоцентричними” та мають багато послідовників.  Викликає певний інтерес низка 
наукових праць присвячених аналізу саме Я-концепту людини та способам його реалізації в англійській мові. 
У своїх статтях Л. Г. Александрова, Н. Д. Арутюнова, Т. М. Баландіна, Н. О. Корепіна, О. М. Мельник зазнача-
ють, що людська природа або «самість» знаходить вираження на всьому просторі мови, але найбільше вона 
позначається в лексиці й синтаксисі, семантиці слів, структурі речень і організації дискурсу [1;2;3;5;7]. 

Слово self належить до ядра функціонально-семантичної категорії самості, оскільки тісно пере-
плітається з категоріями рефлексивності й персональності в семантиці та структурі мови [4] та є на разі 
широко вживаним.

Отже, вважаємо, що зазначене вище зумовило актуальність дослідження, що полягає в вивченні особли-
востей використання self та похідних від нього слів у сучасній англійській мові в рамках антропоцентричної 
парадигми.

Об’єктом дослідження є способи вираження поняття самості в сучасній англійській мові. 
Предметом роботи є особливості вжитку слова self та його похідних, які представлені в автентичних 

зразках американської літератури.
Мета роботи полягає у виявленні особливостей використання self (у якості актуалізації Я-концепту 

людини) на морфемному, лексичному та синтаксичному рівнях англійської мови.
Предмет та мета дослідження обумовили такі завдання:
1) узагальнити теоретичний матеріал щодо вивчення категорії самості в лінгвістиці;
2) виокремити та проаналізувати приклади вжитку self у діахронії;
3) виявити та дослідити особливості використання self на морфемному, лексичному та синтаксичному 

рівнях сучасної англійської мови.
Матеріалом дослідження є роман американської письменниці Еліс Хоффман «Крижана королева» (Alice 

Hoffman “The Ice Queen”) та дані сучасних словників англійської мови.
Практичне значення роботи полягає в подальшому використанні матеріалу дослідження в гуртках та 

клубах за інтересами гуманітарного напрямку.
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На думку вчених, самість відіграє важливу роль 
в управлінні психічним життям людини, є вищою 
владою в її долі, регулює її поведінку. Вона охоплює 
як свідомі, так і несвідомі акти психіки. 

Термін інтерпретують по-різному. В аналітич-
ній психології К.-Г. Юнга поняття «самість» – ос-
новний архетип, що є центром цілісності свідомо-
го і несвідомого психічного буття. У біхевіоризмі 
самість розглядається як поведінкова категорія, яку 
можна зрозуміти тільки в діях, вчинках. Когнітив-
на психологія вважає самість пізнавальною схе-
мою, завдяки якої індивід переробляє інформацію 
про себе, організовуючи її в особливі поняття й об-
рази. Психоаналіз і его-психологія бачать у самості 
мотиваційний феномен, основу якого складають 
потяг і потреби. Для інтеракціонізму (від англій-
ської interaction - «взаємодія») «самість» - продукт 
міжособистісної взаємодії і комунікації. Екзистен-
ційна психологія розглядає сутність самості в про-
цесах самоактуалізації, актах творчості тощо [4]. 

Поняття категорії самості в філософії, психоло-
гії, антропології корелюється з однойменною кате-
горією в мові, зокрема в англійській. 

Лінгвісти зазначають, що функціонально-се-
мантична категорія самості включає в себе певну 
сукупність змістовних (семантичних) значень, які 
реалізуються в мовленні у певному контексті за до-
помогою використання елементів різних мовних 
рівнів. Слово self належить до ядра функціональ-
но-семантичної категорії самості [1;3;4;8].

 В англійській мові іменник self має такі зна-
чення: 1) the total, essential, or particular being of 
a person; the individual; 2) the essential qualities 
distinguishing one person from another; individuality: 
3) one’s consciousness of one’s own being or identity; 
the ego; 4) one’s own interests, welfare, or advantage: 
thinking of self alone [13]. 

Тобто, 1) загальне, суттєве чи особливе буття 
людини; особистість; 2) основні якості, що відріз-
няють одну особу від іншої; індивідуальність: 3) 
свідомість власного буття чи тотожності; его; 4) 
власні інтереси, добробут або перевага: мислення 
про себе самостійно. Як бачимо, self поєднує різні 
ознаки та характеристики особи, її самопізнання.

Self – це історична одиниця, яка розвивалася 
разом із внутрішнім світом людини [6]. Цей процес 
має чітке відображення в історії мови. Саме тому, 
ми вирішили приділити увагу вивченню слова self 
в історичному аспекті, починаючи з давньоанглій-
ського періоду. 

Дослідження появи та розвитку self та похідних 
від нього слів у діахронії дає підстави стверджу-
вати, що в давньоанглійський період значення 
самості, рефлексивності передавалося особовими 
займенниками з self, прикметником self і словами з 
префіксом self-. Средньоанглійський період був оз-

наменований появою іменника self і зворотних за-
йменників. У ранній новоанглійський період уста-
новилася диференціація підсилюючих і зворотних 
self-займенників за значенням і функціями [6].

На сучасному етапі розвитку англійської мови 
існує багато мовних одиниць, які мають self у своїй 
структурі, приклади їхнього вживання вивчалися в 
другому розділі нашої роботи.

З цією метою, нами було відібрано приклади 
self та похідних від нього слів за даними сучасних 
словників та Інтернет-ресурсів (онлайн словників), 
проаналізовано 88 прикладів їхнього вживання 
в романі американської письменниці Еліс Хофф-
ман «Крижана королева» (Alice Hoffman “The Ice 
Queen”). Крім того, було запропоновано власний 
переклад з англійської на українську. 

Проведене дослідження дало можливість зро-
бити низку висновків. Морфемний рівень включає 
в себе префікс self-, який допомагає утворювати 
іменники, прикметники та прислівники. Всі ці сло-
ва є допоміжними засобами для вираження Я-кон-
цепту в мові та належать до периферії функціо-
нально-семантичної категорії самості [4].

Аналіз словників англійської мови та прикладів 
художньої літератури дає змогу стверджувати, 
що існує багата кількість іменників утворених від 
зазначеної морфеми. Усі ці іменники переклада-
ються українською за допомогою префікса само- та 
мають значення результату дії, направленої на са-
мого себе. 

Також нами було виявлено велику кількість 
прикметників із префіксом self-, що мають значен-
ня «діючого самого по собі, без сторонньої допом-
оги» та досить часто репрезентують «менталітет 
індивідуаліста» [7]. О.М. Мельник уважає, що за 
характером самооцінки іменники та прикметники 
можна поділити на 7 підгруп:

(1) слова, що позначають завищену або пози-
тивну самооцінку: self-assertion (самостверджен-
ня), self-assurance (самовпевненість), self-confidence 
(самовпевненість), self-esteem (зарозумілість), self-
importance (самовеличання), self-indulgence (поту-
рання своїм бажанням), self-liking (самолюбство) та 
інші;



55

РОЗДІЛ II. НАУКОВО-ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАН НА ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ХЕРСОНЩИНІ 

(2) слова, що виражають занижену самооцінку: 
self-disesteem (недооцінювання себе), self-dislike 
(нелюбов до себе), self-disdain (самопрезирство), 
self-doubt (невпевненість у собі), self-hatred (нена-
висть до себе) та інші;

(3) слова, що позначають нейтральну самооцін-
ку: self-esteem (самооцінка), self-regard (самозадо-
волення) self-respect (самоповага) та інші;

(4) слова, що позначають акт або результат 
завищеної самооцінки: self-approved (самовдово-
лений), self-assured (самовпевнений), self-centered 
(егоцентричний), self-indulgent (самодостатній), 
self-sufficient (самодостатній) та інші;

(5) слова, що виражають акт або результат за-
ниженої самооцінки: self-conscious (сором’язли-
вий), self-denial (самозречення), self-pity (жалість 
до себе) та інші;

(6) слова, що позначають властивість характеру 
людини, яку можна визначити як підвищена увага 
до себе (self-analysis (самоаналіз), self-control (само-
контроль), self-criticism (самокритика), self-interest 
(інтерес до себе) та інші;

(7) слова, що позначають, поряд із позитивною 
оцінкою, просто оцінку без вказівки на неї: (self-
appraisal, self-assessment, self-esteem, self-evaluation 
(самооцінка) та інші.

Прикметники перекладаються українською мо-
вою за допомогою префіксів само-, авто-, его-, та 
займенників сам, собі.

Приклади прислівників: self-consciously (со-
ром’язливо), self-evidently (самоочевидно) та 
дієслів: self-distruct (самознищити), self-excite (са-
мозбуджуватися), self-pollinate (самостійно запи-
лювати), self-fertilize (самозапліднювати, самовід-
творювати). 

Також слова з морфемою self- зустрічаються в 
сучасній художній літературі, де також мають зна-
чення дії, направленої на себе:

I was that sort of friend, I suppose, the bad sort, 
and I was embarrassed by my own self-involvement. 
(Уважаю, що була саме таким поганим типом дру-
га, і моє втручання мене бентежило.)

Self-help, that’s the section where it belonged. (Са-
мопоміч – було гаслом того відділу.)

Of course I was self-centered, but don’t most eight-
year-old girls think they’re the queen of the universe. 
(Звичайно, я переймалася собою, але хіба не біль-
шість восьмирічних дівчат думає, що вони короле-
ви Всесвіту.)

We eyed one another and laughed self-consciously. 
(Ми дивились один на одного та сором’язливо смія-
лися.)

Отже, з огляду на проаналізовані приклади, 
бачимо, що слова з морфемою self- є широко вжи-
ваними в сучасній англійській мові. Українською 
вони перекладаються за допомогою префіксів 

само-, авто-, его-, та займенників сам, собі. 
До лексичного рівня репрезентації самості в 

тексті належить, у першу чергу, іменник self , а та-
кож, зворотній займенник oneself та вираз one’s self 
[1;5;7].

Проілюструємо особливості їхнього викори-
стання за допомогою прикладів із художньої літе-
ратури: 

But there was another, hidden side to me. My 
realest self. (Але була ще одна прихована сторона. 
Моє реальне Я.)

My very essence, my inner self was gone. (Моя сут-
ність, моє внутрішнє Я були зруйновані.)

His deepest self, isn’t that what I wanted? (Його 
найглибша сутність, хіба я не цього хотіла?)

True self, real self, self you are hiding from the rest 
of the world. (Справжнє Я, реальне Я, сутність, що я 
приховую від світу.)

My greedy self. ( Моє жадібне Я.)
She didn’t resemble her library self. ( Вона не схо-

жа на себе, якою вона є в бібліотеці.)
Living by oneself can be lonely. (Життя по собі 

може бути самотнім).
It is not wrong to congratulate oneself. (Немає ні-

чого дивного в тому, щоб привітати самого себе).
Лінгвіст Н.О. Корепіна вважає, що іменник self, 

а також, зворотній займенник oneself та вираз one’s 
self належать до ядра функціонально-семантичної 
категорії самості та регулярно зустрічаються в су-
часній англійській мові [4]. Аналізуючи наведені 
матеріали, ми переконалися, що існує багато при-
кладів вживання цих слів та конструкцій у худож-
ній літературі. Перекладаючи ці речення, ми ви-
користовували іменник сутність, займенники я та 
сам, себе. 

Також до лексичного рівня належать прикмет-
ники selfish (егоїстичний), selfless (безкорисливий), 
selfsame (тотожний), прислівник selfishly (егоїстич-
но), selflessly (самовіддано), selfishness (егоїзм), 
selflessness (самовідданість). 

I wasn’t much different than that greedy, selfish girl 
I’d been years ago. (Я мало чим відрізнялася від тієї 
жадібної егоїстичної дівчинки, якою була багато 
років тому.)

Lately, I’d been more selfish that ever. (Останнім 
часом я була ще більш егоїстичною, ніж раніше.)

Як ми бачимо, прикметник selfish, який з’явив-
ся ще в XVII столітті, є широковживаним і в сучас-
ній англійській мові та має те саме значення висо-
кої самооцінки, зосередженості тільки на собі.

На синтаксичному рівні функціонують зворот-
ні конструкції, які є базисними структурами для 
даної категорії. Категорія самості, як зазначалося 
вище, пов’язана з категорією зворотності або реф-
лексивності. Рефлексивність являє собою один із 
способів вираження в мові суб’єктно-об’єктних від-
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носин. Суб’єкт у даному типі конструкцій (зворотні 
або рефлексивні конструкції), виражений іменним 
елементом, є джерелом такої дії, яка залучає його 
в ситуацію як об’єкта, виконуючи над ним, а точ-
ніше – над самим собою, будь-які дії. Отже, з одно-
го боку, зберігається власне мисляче або активне 
суб’єктне начало, а з іншого – виділяється його 
пасивна об’єктна копія, на яку і вказує зворотний 
займенник [5]. 

У сучасній літературі існує безліч прикладів 
зворотних конструкцій. Ось деякі з них: 

He wanted not to be himself. (Він не бажав бути 
собою.)

He had lost himself, and then he was back. (Він за-
губився, а потім повернувся.)

Більш того, деякі із зворотних конструкцій уже 
перетворилися на сталі вирази: 

Enjoy yourself! (Отримуй задоволення! Насолод-
жуйся життям!)

Behave yourself! (Поводься пристойно!)
She introduced herself as his sister, Marina. (Вона 

представила себе, як його сестру Марину.)
 He pulled himself together. (Він опанував себе.)
Усі ці зворотні конструкції перекладаються за 

допомогою закінчення -ся дієслів, займенниками 
сам, собі, себе.

Також можна відокремити такі синтаксичні 
конструкції, в яких зворотний займенник виконує 

підсилювальну функцію:
I didn’t understand it myself (Я й сама не можу 

цього зрозуміти.)
 I just wanted to see you for myself (Я й сама хотіла 

тебе побачити.)
But in fact I wondered about that myself. (Насправ-

ді я й сама над цим замислилася.)
I could see myself as well. (Я й сама це розумію).
За Н.О. Корепіною, зворотні займенникі, а та-

кож зворотні синтаксичні конструкції є ядерним 
(центральним) компонентом категорії самості, 
оскільки в них повніше й частіше виявляються 
характерні для рефлексивної діяльності ознаки: 
«певне ставлення між суб’єктом і об’єктом, «уплив» 
людини на самого себе, своє тіло і свою духовно-ро-
зумову сферу» [4, с.320]. Вивчення ілюстративного 
матеріалу підтверджує цю думку. 

Результати опрацювання прикладів дають 
змогу засвідчити, що мовні засоби, перераховані 
вище, розрізняються за належністю до тієї чи іншої 
частини мови, за структурою, але їх роль у реаліза-
ції поняття самості є основою для їх об’єднання та 
вивчення особливостей їхнього функціонування. 

Здійснений у роботі аналіз засобів актуалізації 
Я-концепту людини відкриває перспективи для по-
дальших досліджень категорії самості, феномену 
самооцінки, егоїзму та інших проявів людської сут-
ності в мові.
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Шендрик К.Ю., Плакида Н.П.

ПОЕТИКА ОПОВІДАНЬ ДМИТРА МАРКОВИЧА 
ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Одним із нагальних завдань сучасного вітчизняного літературознавства є повернення до загально-
українського культурного простору письменників, що діяли на початку ХХ століття і не були прийняті 
офіційною радянською літературною критикою, переслідувалися та на довгі роки вилучалися з народної 
пам’яті за свої переконання.

Потреба з’ясувати причини замовчування творчості одного з таких відкинутих письменників, Д.В.Мар-
ковича, чиї твори не друкувалися в Україні з тридцятих по дев’яності роки ХХ століття, та прагнення до-
класти певних зусиль до популяризації його спадщини, стала поштовхом до написання даної роботи.

Попри певну кількість праць, у яких розкриваються різні сторони творчості прозаїка, деякі важливі пи-
тання все ще залишаються малодослідженими, мають «білі плями». Спостереження над текстами митця 
містять розвідки Ф.Білецького, С.Єфремова, Л.Голомб, І.Немченка, П. Параскевича, Г.Немченко, О.Іващенко 
та ін.

Мета та завдання роботи. Мета роботи полягає у висвітленні стильових особливостей малої прози 
Д.Марковича причорноморської тематики.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі основні завдання:
• простежити стильові тенденції в прозі Д.Марковича;
• дослідити поетику оповідань Дмитра Марковича південноукраїнської тематики;
• визначити художні особливості творів бессарабської тематики.

Об’єктом дослідження є прозова спадщина Д.Марковича.
Предмет дослідження – поетика творів митця причорноморської тематики.

Дмитро Маркович звертався до вічних і су-
часних проблем степовиків-хуторян; до пробле-
ми поколінь та їх протистояння; він досліджував 
психологію убивць і злочинців; звертався до теми 
вини, гріха, покаяння і смерті. Його мала проза не 
залишилася поза увагою літературної спільноти в 
Україні, адже твори письменника вражали читача 
своїм глибоким проникненням у внутрішній світ 
людей, індивідуальною жанровою специфікою, 
мовними особливостями. 

Герої творів письменника, за специфікою його 
діяльності – це люди, які чи через нестатки, чи умо-

ви життя порушують закон та стають злочинцями 
та вбивцями, але вони не є черствими всередині, а 
наповнені жагою до життя, любов’ю та переживан-
нями до ближнього.

Під час написання картини таїнства в оповідан-
ні «Іван з Буджака» Дмитро Маркович зображує 
психологічне перетворення Івана «звіра» на чо-
ловіка, у якому за одну ніч відроджується лю-
дяність і доброта, адже в ці миті: «Перед ним як 
на долоні промигнуло його минуле: голод, холод, 
пропасниці, нужа, що заїдала його в дитинстві: він 
навіть почув холод і біль у ногах — так живо зга-
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далось йому босе, голе дитинство...» [3, с.3]. Іван 
хотів добра не своїй дитині, що підтверджує його 
щирість та небайдужість: «Тут є гроші — нехай ди-
тині. Мале... голе... мати нездужає…» [3, с.3]. Зверта-
ючи увагу на дану репліку, можемо стверджувати, 
що Іван перебуває в психічному потрясінні, у ньо-
му відбувається боротьба між рішучістю та невпев-
неністю, тривогою та надією. Як фахівець-адвокат, 
Дмитро Маркович, запевняє читача, що головний 
герой оповідання «Іван з Буджака» не може бути 
вбивцею, таким чином він відстоював свої права, а 
письменник засуджує владу.

У тексті «Іван з Буджака» автор використовує 
нюхові та зорові образи, які передають тяжку ат-
мосферу тюремного життя: «холодно-білий буди-

нок». У тексті «Іван з Буджака» автор 
використовує нюхові та зорові образи, 
які передають тяжку атмосферу тю-
ремного життя: «холодно-білий буди-
нок», «в камерах – темрява і сморід», 
ще й на додачу «мертва тиша» [3, с.3].

У тексті «На Вовчому хуторі» 
письменник підсилює драматичні 
події, завдяки влучно підібраному ко-
льорові світла: «Червонувате світло 
освічувало суворі лиця дідів» (колір 
крові), «лиця ті були мертві» [4, с.81]. 

У тексті «Шматок» Дмитро Мар-
кович використовує зміну кольорів, 
які контрастують, підтверджують ан-
тилюдяну систему, у якій гине «Іван 
Вільний» — найбідніший, найгірше зо-
дягнутий, найслабший від постійного 
недоїдання, чужий степові заробітча-
нин з Полтавщини. Прикінцева сцена 
зображує розрив людини та природи: 
«Тільки що звалили підпасича на гар-
бу, під’їхав і хазяїн. Сонечко височень-
ко стояло. Тепло було, неначе літом; 
вітру, дощу й холоду неначе та й не 
було. Од красного проміння усе стало 
світліше, веселіше: степ не жовтий, а 
золотий-золотий здавався»[4, с.65] .

Елементи детективу знаходимо в 
оповіданні Д. Марковича «Судова по-
милка». Так, на початку твору моло-
дий кандидат на судовій посаді отри-
мує лист, в якому повідомляється про 
першу в його житті самостійну важку 
справу: «... 3 верстви од села Гидіги-
ша серед кукурудзяного поля знайш-
ли забитим на смерть парубка Тому 
Гиждсу. Хто забив, незвісно» [4,с.341]. 
Прибувши на місце трагічної події, 
він уважно все оглядає. У Д.Марко-
вича і місце злочину, і виявлене тіло 

описані дуже детально. Сюжет ускладнюється тим, 
що паралельно розповідач починає розслідувати і 
справу про розбій. Він опитує «більше ста свідків» 
[3,с. 349]. Обидві справи несподівано розкривають-
ся завдяки уважності молодого слідчого та збігу 
обставин. Є у творі і доказ рішення та формальне 
викриття – це розповідь слідчого про обставини 
вбивства Тома Гиждса і зізнання Афтенія Пломадя-
ла у цьому злочині. В епілозі твору, всупереч кла-
сичному детективу, подається кульмінація та ро-
зв’язка любовної лінії, наміченої раніше. Він лише 
початківець, який тільки став на шлях, що веде до 
вершин професійної майстерності.

Дмитро Маркович виступав майстром діалогу, 
який у нього визначається динамікою, передачею 

Пам’ятна стела Д.Марковичу у м. Вінниця
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переживань та емоцій крізь влучні вислови та об-
мін репліками героїв. В оповіданні «Судова помил-
ка» знаходимо влучне підтвердження: 

— Ха-ха-ха! От умора! – сміється з другої хати 
мій приятель, слідчий по важнішим справам, 
покійний Маляревський. – Ха-ха-ха! Та чого ви, як 
скажений, бігаєте?

— Як чого? Це ж перша справа про душогуб-
ство, людина забита! Ви пойміть! От я передивляю-
ся книжки…

А він ще гірше сміється, як той навіжений… [4,c. 
341]

Монологи, створені автором, характеризують-
ся глибоким психологізмом та реалістичністю, що 
іноді межує з трагізмом. У тексті «Іван з Буджака» 
головний герой не погоджується з соціальними 
умовами: «А як же? Він казав, що дасть гроші, і не 
дав... Він повинен був дати...» [3, с.2] та стає вбив-
цею.

Мова всіх персонажів яскрава, образна, індиві-
дуалізована, містить елементи всіх пластів лекси-
кології, фразеології. Дмитро Маркович вдало та 
лаконічно використовує описи, деталі, антитези 
та інші специфічні художні особливості для синте-
тичності творчого почерку.

Усі явища природи під пером письменника пер-
соніфікувалися, жили і діяли в суголоссі з людсь-
кими характерами, внутрішніми переживаннями 
героїв.

Марковичеві оповідання за специфікою тво-
рення поєднують у собі традиційне і новаторське: 

епічну форму зображення і прийоми психологіч-
ного вираження. По суті в українській літературі 
80-90-х років вони були першими своєрідними 
проявами нової літературної школи, про яку гово-
рив О.Дорошкевич: «Маркович кінчав писати свої 
оповідання («Шматок», «Омелько Каторжний», «У 
найми» й ін.) тоді, як Т.Бордуляк і М.Коцюбинський 
лише починали. А звідси логічно постає запитан-
ня: А чи не зазнали Марковичевого впливу його 
наступники в українській літературі, майстри со-
ціально-психологічної новели Коцюбинський, Сте-
фаник та інші?» [1, с.7]

Дмитро Маркович продовжував традиції Т.
Шевченка і М.Гоголя, О.Зосенко наголошував, що 
Маркович дуже часто звертався до Кобзаря: «то 
вкраплював у текст оповідань великі цитати, то 
послуговувався окремими висловами, образами, 
поетичними означеннями. Степ, море, уся природа 
під пером письменника персоніфікувалася, жила і 
діяла в суголоссі з людськими характерами, з їхні-
ми вчинками, працею й переживаннями»[2, с.29].

Людинолюбство митця виявилося в особливій 
манері викладу матеріалу. Стильова манера Д.
Марковича - гуманіста знайшла відгук не тільки 
в українській літературі кінця XIX - початку XX 
століття, а й серед сучасних авторів, які гідно про-
довжують кращі традиції класичної новелістики.

Співець вслухався в душу народу і у своїх творах 
відобразив ту поезію, яка існувала в самому житті 
південноукраїнських степів, - у почуттях, у думках, 
настроях людей, у картинах природи та побуту.
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Шершень А.А., Нев’ярович Н.Ю.

«МУЗИЧНИЙ ЕКФРАЗИС У РОМАНІ 
М. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»

Тенденція до взаємодії різних видів мистецтв є актуальним напрямом сучасного літературознавства. 
Однією з найважливіших форм такого процесу, що називається інтермедіальністю, – є екфразис. Екфра-
зис – це спосіб словесної передачі вражень від спостереження та сприйняття мистецьких образів. Вив-
чення екфразису традиційно розглядають у його нерозривній єдності літератури з різними видами ми-
стецтва, зокрема, музикою. Музичні образи відіграли значну роль у розвитку літературних сюжетів, 
мотивів, тем. 

Взаємодія літератури та музики отримала свій розвиток у художній свідомості М. Булгакова. Про це 
свідчать спостереження біографічного характеру, що були зроблені Т. Лаппою, Л. Белозерською, Є. Булгако-
вою, які підтверджують особливу значущість музики в житті письменника. На сторінках булгаківських книг 
зустрічаються імена композиторів, назви музичних творів, сюжети і герої популярних опер, музичні алюзії 
класичного спадку. 

Дослідженню музичних алюзій та цитат у творчості М. Булгакова присвячено чимало робіт (К. Зенкін, 
С. Кузнєцов, Я. Платек; М. Тростников та ін.). Без уваги науки не залишилися «музичні» прізвища та імена 
булгаківських героїв (В. Сахаров, Є. Колишева). 

Предметом дослідження є авторський «тайнопис», підтекст, закладений самим Булгаковим у певні 
музичні фрази (О. Абарінов, А. Віншель, Ю. Смирнов). Досвід лейтмотивної інтерпретації роману Булгакова 
«Майстер і Маргарита» належить Б. Гаспарову. 

Музичні принципи поліфонізму і «симфонізму» в романі Булгакова досліджуються у роботах останніх 
років (Т. Шальневої та Р. Шаймардінової). Разом з тим, актуальними питаннями, малодослідженими в сучас-
ному літературознавстві, залишаються способи словесного вираження образів музичного мистецтва, що й 
визначає актуальність теми роботи.

Мета роботи – дослідити екфразис як словесний спосіб відображення музичних образів, його різновиди 
та художні функції у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

Об’єкт дослідження – роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» (1928–1940 рр.).
Предмет дослідження – своєрідність музичного екфразису, різновиди музичних екфрастичних описів 

та їх художні функції у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
Методи дослідження. В роботі було використано типологічний, культурологічний, інтермедіальний, а 

також елементи мотивного та інтертекстуального аналізу.
Наукова новизна полягає у визначені художнього змісту, специфіки форм та функцій музичного екфра-

зису в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»; в конкретизації та поглибленні культурно-мистецького 
контексту музичних запозичень у романі. 
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РОЗДІЛ II. НАУКОВО-ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАН НА ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ХЕРСОНЩИНІ 

Взаємодія літератури і музики, виявлення му-
зичних структур і прийомів музичної техніки в лі-
тературному тексті є явищем з глибоким історич-
ним корінням, що сягає фольклорно-міфологічних 
основ літератури. 

Взаємодія різних видів мистецтва на сторін-
ках літературних творів – явище традиційне. Лі-
тература здатна відтворювати образи інших видів 
мистецтва, таких як живопис, архітектура, музи-
ка. Способом словесного відтворення невербаль-
них образів постає екфразис. Античний термін, 
що позначав риторичну вправу виразного опису 
мистецького витвору, пройшов довгий еволюцій-
ний шлях. У сучасному літературознавстві він має 
більш широке значення – словесного перекладу з 
мов інших видів невербальних мистецтв. Музич-
ний термінологічній апарат активно використо-
вується літературознавством, що розкриває нові 
аспекти словесного мистецтва, формує сучасні ме-
тоди аналізу художніх творів.

 «Омузичнення» («музикалізація») літерату-
ри, зауважує О. Азначеєва, відбувається особливо 
активно в ХХ столітті, коли на місце суворо послі-
довного сюжету прийшов принцип симфонізму 
(співзвуччя). Музична побудова стає характерною 
не лише для жанру роману, але й для прози взагалі, 
«що, з одного боку, зближує поетичну композицію 
з віршованою, а з іншого, – саму прозу з музикою» 
[2, с.13]. Це дає можливість дослідникам досліджу-
вати структуру словесного твору за формою твору 
музичного або іншого виду художнього мистецтва. 
Музика постає своєрідним мистецьким ключем до 
відкриття глибин художньої літератури.

Сучасні дослідники називають роман М. Бул-
гакова «Майстер і Маргарита» симфонічним, полі-
фонічним. У цьому виявляється його нерозривний 
зв’язок із музикальною свідомістю й культурою. 
Булгакова заслужено можна назвати «майстром 
багатоголосого контрапункту» (Л. Переверзєв) [8]. 

 У творчій біографії М. Булгакова особливе місце 
посідає музика. З дитинства любов до музики йому 
прищепила мати, Варвара Михайлівна. В родин-
ному будинку проводились мистецькі «журфікси», 
де виконувалися арії з вокальних та фортепіанних 
творів. М. Булгаков був глибоким знавцем світової 
музики, відвідував усі прем’єри театрів Києва й Мо-
скви. Його улюбленими творами були опера Дж. Верді 
«Аїда» та Ш. Гуно «Фауст». Його надихала творчість 
композиторів-романтиків Г. Берліоза, Ф. Ліста, Ф. 
Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана. Письменника захо-
плювали фольклорно-казкові мотиви симфонічних 
творів М.Римського-Корсакова («Золотий півник», 
«Травнева ніч»), І. Стравінського («Жар-птиця», «Пе-
трушка») та ін. Музичний світ своїх уподобань М. Бул-
гаков залучав до літературних творів, у тому числі й 
роману «Майстер і Маргарита». 

Музика є частиною роману М. Булгакова «Май-
стер і Маргарита». Вона входить до нього розгор-
нутими екфрастичними описами, невеличкими 
цитатами з музичних творів, очевидними та при-
хованими темами, мотивами, утворює музичний 
підтекст до містичних сцен твору. 

Музичний супровід роману «Майстер і Мар-
гарита». розпочинає музика П. Чайковського до 
опери «Євгеній Онєгін». Ми пам’ятаємо, що після 
бесіди із загадковим професором чорної магії на 
«Патриарших прудах» та трагічної загибелі Михай-
ла Берліоза Іван Бездомний переслідує Воланда та 
його свиту і чує, як «из всех окон, из всех дверей, 
из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подва-
лов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из 
оперы «Евгений Онегин»» [3, с. 382]. (Цей полонез 
звучить в опері П. Чайковського у третьому акті, 
шостій картині). В цьому екфрастичному описі є 
вагомі деталі. По-перше, «хриплый рев» відтворює 
тогочасну атмосферу недосконалих радіоприй-
мачів, з яких лунав більше зловісний хрип, ніж 
музика. По-друге музика лунає звідусіль, оскільки 
її транслюють у квартирах по радіо з єдиним звуко-
вим каналом, контрольованим владою. Іван дратів-
ливо сприймає музичний шедевр П. Чайковського, 
оскільки неспішний та шляхетний ритм полонезу 
збиває його зі стрімкого маршового ритму переслі-
дування, і не тільки. Його позасвідомо «морочить» 
дивна компанія, спонукаючи кружляти містом: «И 
на всем его трудном пути невыразимо почему-то 
мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент ко-
торого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне» 
[3, с. 382].

Зауважимо, що від цього моменту у творі ро-
мантична оперна музика та музичні екфразиси 
щоразу супроводжують тему втручання потойбіч-
ної сили в реальне життя москвичів 30-хроків ХХ 
століття, вона за принципом контрасту утворює 
альтернативну (потойбічну) реальність, місти-
ко-романтичну. Атеїст Іван Бездомний вперше від-
чув, що є й нематеріальний, таємний, надчасовий 
бік дійсності. Це не вкладається в його голові, а 
письменницька громада сприймає його свідчення 
як прояв божевілля і відправляє до клініки Стравін-
ського. Екфразис виконує метафоричну функцію, 
що відтворює подвійність буття. За формою опису 
це стислий, розсіяний по тексту роману екфразис. 

У наступному сюжетному епізоді музика лунає 
в письменницькому ресторані Грибоєдова. Джаз-
бенд виконує тогочасний хіт «Алілуя» з бродвейсь-
кого мюзиклу «Hit the Deck!» («Свистати всіх наго-
ру») на музику В. Юменса. Цей твір був знайомий 
М. Булгакову з однойменної американської музич-
ної комедії (1927 р.), яку письменник дивився в аме-
риканському посольстві. Слова до оригіналу напи-
сали Л. Робін і К. Грей («Алілуя» означає «хваліть 
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Господа»). В російському варіанті, у перекладі Б. 
Тимофєєва, твір набуває глузливого значення і має 
назву «У Парагваї»: «Ах, в Парагвае, в Парагвае, / 
Там только рай для обезьян... / Ах, в этом крае по-
пугаи /

Кричат так мило среди лиан..». У виконанні 
джаз-бенду О. Цфасмана такий варіант М. Булгаков 
чув у 1928, цього ж року вийшла платівка з фокстро-
том «Алілуя». В романі «Майстер і Маргарита» в 
атмосфері ресторану Грибоєдова музичний екфра-
зис набуває контрастного значення до його назви і 
описує музичне виконання як прояв атеїстичного 
шабашу: «И ровно в полночь в первом из них что-
то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгал… 
Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!». 
Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал 
грохот посуды, которую судомойки по наклонной 
плоскости спускали в кухню. Словом, ад…» [3, с. 
388]. 

Екфрастичний опис джазової музики гротеск-
но перевертає сенс музики й підкреслює тілес-
но-гріховний світ уподобань членів «МАССОЛІТ». 
Письменник використовує стислий екфразис, про-
те долучає чималий історико-культурний контекст 
та гротескно-пародійний підтекст. Не випадково, 
що ресторанчик згодом стане осередком безчинств 
почту Воланда.

 У подальших сценах роману музичний екфра-
зис поданий у розділі «Вести из Ялты». Варенуха, 
адміністратор театру вар’єте, телефонує на квар-
тиру до зниклого Степана Лиходєєва. Ми вже знає-
мо, що в «нехорошій» квартирі № 50 уже мешкають 
інші господарі – Воланд та його свита: «Набрав по-
сле этого номер Лиходеевской квартиры, Варенуха 
долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих 
гудков откуда-то издалека послышался тяжкий, 
мрачный голос, пропевший: «…скалы, мой при-
ют…» – и Варенуха решил, что в телефонную сеть 
откуда-то прорвался голос из радиотеатра» [3, с. 
434].

У тексті роману використано ефразис з відомої 
пісні Ф. Шуберта «Приют», текст Л. Рельштаба, рос. 
переклад Ф. Берга: 

Бурный поток, чаща лесов,
Голые скалы — мой приют.
Как там кипучие волны идут,
Тайно и горько так слезы текут.
У музиці австрійського композитора Ф. Шу-

берта, одного з основоположників романтизму та 
«демонізму» в музиці, відтворена доба романтич-
ного двосвіття. Він є автором близько 600 вокаль-
них композицій, у тому числі на слова Ф. Шилле-
ра, Й.В. Гете, Г. Гейне. Шанувальником пісень Ф. 
Шуберта у творі М. Булгакова виступає сам Воланд. 
На підтвердження такої думки ми знаходимо в кін-
ці твору його слова: «…о, трижды романтический 

мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею 
подругой под вишнями, которые начинают зацве-
тать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели 
ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным 
пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, си-
деть над ретортой в надежде, что вам удастся вы-
лепить нового гомункула?» [3, с.709]. 

Зауважимо, що романс «Приют» Ф. Шуберта 
неперевершено виконував улюблений співак М. 
Булгакова оперний бас Ф. Шаляпін. У його ж вико-
нанні письменник слухав арії Мефістофеля з опе-
ри Ш. Гуно «Фауст». Ці музичні асоціації-підказки, 
щодо таємного виконавця романсу в телефонній 
слухавці, закладені письменником у наведених 
екфрастичних описах. Стислий екфразис твору Ф. 
Шуберта в романі містить опис виконання, цита-
ту з твору, натяк на виконавця та веде читача до 
широкого історико-культурного кола асоціацій. 
Потойбічний голос віщує сумну долю грішникам з 
адміністрації вар’єте. Екфразис показує генетич-
ний зв’язок булгаковського Воланда з німецькою 
літературною традицією та світовою фаустіаною.

Музична мапа роману Булгакова «Майстер і 
Маргарита» далі веде до театру вар’єте, де профе-
сор Воланд дає сеанси чорної магії «з подальшим 
викриттям». У кінці вистави, як ми пам’ятаємо, 
високопосадовець Семплеяров вимагає обіцяного 
«викриття», і отримує викриття власних амурних 
походеньок. Скандал, що спалахнув у залі вар’єте, 
продовжується під звуки маршу, що музичними за-
собами ілюструє пікантну ситуацію:

« – Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!! - 
Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета 
в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр 
не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а 
именно, по омерзительному выражению кота, уре-
зал какой-то невероятный, ни на что не похожий 
по развязности своей марш…:

Его превосходительство
Любил домашних птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц!!!» [7, с.459].
О. Абарінов зауважує, що цей марш є перероб-

кою куплетів із водевіля «Лев Гурич Синичкин» (у 
французькому оригіналі – «Батько дебютантки»). 
Авторами є Е.Г. Талон та Ж.Ф. Байярд, російський 
переклад зробив Д. Ленський. Водевіль ішов у 1924 
році в театрі Вахтангова, де його й бачив М. Булга-
ков. Музика водевілю відповідає характеру театру 
вар’єте, музичний екфразис перетворює магічне 
дійство на брутальну лайку, Московський чинов-
ник Семплеяров завдяки екфразису перетворюєть-
ся на банального героя водевілю, героями якого 
стають і присутні глядачі. Музичний екфразис 
виконує викривальну, сатиричну функцію і харак-
теризує подвійну мораль московського чиновни-
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цтва. Екфрастичний опис містить музичний опис 
водевілю та музичних цитат, стилю його виконан-
ня та сприйняття слухачами. Музичний підтекст 
екфразису дозволяє відчути атмосферу скандалу, 
ницого жарту, перетворити містичне на комічне.

Музика в романі веде далі до світу чинов-
ників, які під керівництвом колишнього регента 
Коров’єва-Фагота виконують пісню «Славное море 
священный Байкал». Автором слів є Дмитро Дави-
дов, племінник декабриста Василя Давидова, за-
судженого на довічний термін ув’язнення. У 1848 
році Д. Давидов написав вірш «Думы беглеца на 
Байкале», що був присвячений утікачам з каторги. 
У 1850-х роках з’явилася його музична версія, авто-
рами пісні були каторжани, дехто з них, дочекав-
шись сприятливого вітру («Баргузин»), у порожній 
бочці з-під омуля перепливав Байкал.

Прикладом повного розгорнутого екфразису в 
тексті є опис виконання цієї пісні:«Славное море 
священный Байкал… Курьер, показавшийся на 
лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе 
с барышней незвучным, тусклым баритоном:Сла-
вен корабль, омулевая бочка!..» [3, с. 518].

Музичний екфразис характеризує світ нового 
чиновництва, що співає під керівництвом «неви-
димого диригента», знаходиться у стані «масового 
гіпнозу» та змушений співати проти власної волі. 
Елементи фантастичного в екфрастичному описі 
М. Булгакова типологічно близькі до гротескної 
сатири М. Гоголя й М. Салтикова-Щедрина, реалі-
стичне переплітається з містичним.

Музичний супровід містичних сцен роману 
«Майстер і Маргарита» ґрунтується на симфоніч-
них творах композиторів ХІХ століття, які звер-
талися до проблем добра і зла в містико-роман-

тичному ключі. Музичний екфразис у містичних 
сценах шабашу та Великого балу твору подається 
через підтекстовий музичний супровід сюжету та 
вчинків героїв, утворюючи музичну паралель до лі-
тературно-художнього твору. Згадаємо сцену, коли 
Маргарита намастилася чарівним кремом Азазело 
й приготувалася вилетіти на щітці з вікна на ша-
баш. У цей час із сусіднього вікна вибухає «громо-
вой виртуозний вальс»: « В это время откуда-то с 
другой стороны переулка, из открытого окна, вы-
рвался и полетел громовой виртуозный вальс и 
послышалось пыхтение подъехавшей к воротам 
машины». А коли Маргарита вирушає у політ далі 
вальс стає «обезумевшим». « – Прощай, Наташа! 
– прокричала Маргарита и вздернула щетку, – не-
видима, невидима, – еще громче крикнула она и 
между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, 
перелетев ворота, вылетела в переулок. И вслед 
ей полетел совершенно обезумевший вальс» [3, с. 
560].

За цими ознаками музикознавці називають 
вальс Ф. Листа «Мефісто», який за характером є 
віртуозно-безрозсудним. Відомо, що улюбленими 
героями музики Ф. Ліста були Фауст та Мефісто-
фель. На основі поеми Й.В. Гете заснована його 
«Фауст-симфонія». У тексті роману подана майже 
точна образна метафора репризи першого «Мефі-
сто-вальсу» Ф. Ліста: «Громовий віртуозний вальс». 
У 1860 році Ф. Ліст написав ще два твори на тему 
Мефістофеля за мотивами твору Н. Ленау «Фауст», 
у якого увага сконцентрована не на Фаусті, а на 
Мефістофелі, і зло показане всевладним. Симфоні-
зований вальс починається як сільське свято, де по-
чинає домінувати скрипка Мефістофеля, сільський 
танок стає невгамовним, безумним. 
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Дослідники музичних алюзій у творі також зау-
важують, що опис шабашу відьом у М. Булгакова є 
літературним парафразом частини «Фантастичної 
симфонії» Гектора Берліоза, сюжет якої в цілому 
багато в чому нагадує історію «Майстра і Маргари-
ти», зокрема п’ятої частини музичного твору, що 
має назву «Сон у ніч перед шабашем». Музикозна-
вець Д. Кучинскайте проводить паралелі між цими 
творами: «Відчутні дзвони й наспів «Dies irae» (ка-
толицький заупокійний гімн), який при повторно-
му звучанні зі змішаними акцентами деформуєть-
ся в оргію, карикатурно повторюється нечистю й 
розчиняється у загальному шабаші …» [6] .

Сцени Великого балу в романі М. Булгакова 
насичені музичними екфрастичними описами. Зі 
сторінок твору лунає музика у виконанні оркестру 
з найкращих музикантів під диригуванням «ко-
роля вальсів» австрійця Й. Штрауса. За першим 
пультом – скрипаль і композитор Анрі В’єтан . На 
думку музикознавця О. Абарінова, балада «Полонез 
соль мажор» А. В’єтана цілком відповідає характе-
ру опису в романі: «– Иоганн Штраус, – закричал 
кот, – и пусть меня повесят в тропическом саду на 
лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл 
такой оркестр» [3, с. 588]. 

Сцени Великого балу часто характеризується 
дослідниками як літературно-художня аналогія 
другої частини «Фантастичної симфонії» Г. Бер-
ліоза. Симфонія стала для М. Булгакова мотивую-
чою моделлю, яка пробудила у письменника вільні 

фантазії, що були породжені характером музичних 
образів симфонії Берліоза. 

Автобіографічна «Фантастична симфонія» Г. 
Берліозом була написана за сто років (1850 р.) до 
булгаковського роману і була присвячена трагіч-
ному коханню музиканта. Г. Берліоз написав ко-
роткий зміст до кожної з п’яти частин твору («Мрії 
і пристрасті», «Бал», «Сцена в полях», «Хода на 
страту», «Сон у ніч шабашу»), які багато в чому 
співзвучні роману «Майстер і Маргарита». Очевид-
но, що містична симфонія Г. Берліоза утворює му-
зичний підтекст до роману Булгакова. А деякі сце-
ни роману «Майстер і Маргарита», у певному сенсі, 
можна розглядати як музичний екфразис до твору 
Г. Берліоза.

Так, музика четвертої частини «Фантастичної 
симфонії» Г. Берліоза «Хода на страту» відповідає 
емоційно-образному опису подій, відтворених у 
главі шістнадцятій («Казнь»). Здається, що рух 
римських воїнів під командою Марка Крисобоя, 
возів з трьома засудженими та двохтисячного на-
товпу здійснюється під звуки музики «Фантастич-
ної симфонії». Дослідник творчості Г. Берліоза А. 
Хохловкіна так описує характер музичних образів 
цієї частини: «Музика «дика», колорит – зловіс-
ний. Посилена мідна група оркестру й ударні, у 
всіх інструментах викликані до дії найпохмуріших 
тембрів. Глухий гуркіт литавр, піццикато басів, су-
ворі акценти засурдіненних валторн – хода набли-
жається» (Цит. за: 10, с.168).
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Юдіна Д.О., Баденко В.М. 

ШКІЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ КЗ «НВК «ШКОЛА ГУМАНІТАРНОЇ 
ПРАЦІ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ: 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СТРУКТУРА, КОНТЕНТ
На сьогоднішній день засоби масової інформації мають вагоме місце в системі відносин сучасного суспіль-

ства, оскільки вони перетворилися на необхідний елемент повсякденного життя людини, стали органічною 
частиною середовища її проживання. Нові технології, насамперед мікроелектроніка, глибоко впроваджу-
ються у виробництві, усе активніше застосовуються у всіх типах навчально-виховних закладів, а також у 
сферах дозвілля дітей та молоді.

Засоби масової інформації — це систематичне розповсюдження інформації через телебачення, пресу, 
радіо, Інтернет, метою яких є утвердження духовних цінностей суспільства та чинення ідеологічного, 
політичного, економічного та організаційного впливу на погляди, думки й поведінку людей [6, с. 89].

Актуальність дослідження: у кожному навчальному закладі повинні бути засоби масової інформації. 
Створення і діяльність шкільної телестудії – ефективна форма освітньої діяльності учнів у навчальному 
закладі. Робота зі створення шкільних телепрограм допомагає виявити обдарованих, ініціативних, актив-
них дітей. Участь у роботі шкільної телестудії впливає на розвиток особистості дитини, її умінь і навичок, 
згуртовує учнів різного віку. Шкільне телебачення тісно пов’язане з внутрішнім життям навчального за-
кладу, взаємодіє з усім колективом школи. І в цьому його перевага. 

Методи дослідження: аналітичний метод - для узагальнення даних, що отримані з історичної, філо-
софської, соціологічної літератури; Історико - хронологічний - метод для розкриття понять «телебачен-
ня», «шкільне телебачення»; Історико - порівняльний – для характеристики розвитку телебачення як засо-
бу масової інформації в контексті соціокультурних процесів досліджуваного матеріалу. 

Мета дослідження: охарактеризувати особливості розвитку шкільного телебачення як засобу масової 
інформації та комунікації; довести, що головне завдання шкільного телебачення - дати можливість учням 
проявити творчий потенціал, утілити в реальність свої ідеї та думки, розвинути комунікативні здібності, 
збагатити знання в різних сферах. Спонукати розвитку впевненості в собі та навичок комунікативних здіб-
ностей у сучасному світі.

Головним прикладом розвитку шкільного те-
лебачення, особисто для мене, є наша телестудія 
«ШГП TV». 

Шкільна телестудія «ШГП TV» була заснова-
на 14 жовтня 2013 року презентацією фільму про 
Дениса Давидова із метою максимального роз-
криття творчого потенціалу дітей при створенні 

телевізійних програм; можливості проявити себе 
індивідуально чи в групі; спробувати свої сили в 
широкому спектрі діяльності – від гуманітарної 
до технічної; активізації особистісної позиції 
учня в навчально – виховному та інформацій-
ному просторі. Яскравим продовженням праці 
стало проведення кінофестивалю за байками І.А. 
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Проекти Опис Термін проведення

«ШГП NEWS»
Програма шкільних новин (заходи, зма-
гання, конкурси в ШГП)

Залежить від наповнення захо-
дами (включає 5-8 випусків)

«Star television» Щорічний кастинг ведучих та журналістів 
до телестудії

II чверть

«Бібліотека ONLINE» Програма про новинки книг; знайомство 
із книгами з мистецтва

Протягом навчального року

«Відеовірш»
Художня декламація віршів українських, 
російських та зарубіжних авторів у вико-
нанні учнів та вчителів

До ювілейних дат народження 
письменників

«Не забути ці суворі 
роки…»

Передачі та фільми про ветеранів Другої 
світової війни

До дня визволення Херсона (13 
березня), До Дня Перемоги у 
Другій світовій війні (9 Травня)

«1001 пригода»
Пізнавальні програми про культуру різ-
них країн світу

Під час подорожей наших жур-
налістів у різні куточки України 
та світу

«П’ятихвилинка»

Тематичний відеозвіт у форматі п’ятихви-
линного ролику

Під час проведення масових 
шкільних заходів чи окремих 
цікавих подій класу

«Ми-волонтери» Репортажі учнів школи про їхню волон-
терську діяльність та шефську допомогу

Протягом навчального року

«Шкільний кіноклуб»
Відеоконкурс серед учнів 5-10 класів на 
кращу відеозаставку шкільного сайту, 
кінобайку, кінорозповідь, кінофільм

Протягом навчального року

«Шкільний відеоархів» Відео шкільних вистав, сімейних вечорів ІІ та IV чверть

ПРОЕКТИ ШКІЛЬНОЇ ТЕЛЕСТУДІЇ «ШГП TV»
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РОЗДІЛ II. НАУКОВО-ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАН НА ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ХЕРСОНЩИНІ 

Крилова, який відбувся 18 жовтня 2013 року. 
Для повноцінної та продуктивної роботи те-

лестудії був сформований телевізійний комітет 
під керівництвом Ахтулової Альони Олександрів-
ни, проведено кастинг ведучих та журналістів 
для шкільного телебачення, визначені основні 
напрямки діяльності «ШГП TV» [10, с. 3,].

У сервісі, що надає послуги відеохостингу – 
Youtube, був створений офіційний канал «SGT 
Television». Завдяки цьому, батьки, учні, учителі 
та інші бажаючі мають можливість ознайомити-
ся із програмами телестудії, подивитися випуски 
шкільних новин, репортажі. На офіційному сайті 
школи створено рубрику «Шкільне телебачення». 

У 2013-2014 навчальному році було знято 6 ви-
пусків програм шкільних новин. Розпочато зй-
омки циклу передач на тему «У пошуках забутих 
особистостей міста Херсона». Перший випуск був 
присвячений контр-адміралу Чорноморського 
флоту Джону Пол Джонсу. Згодом, усі програми 
були перекладені англійською мовою. 

Кожного року до Дня Перемоги готуються 
програми про героїв Другої світової війни. Учні 
зустрічаються із херсонськими ветеранами, се-
ред яких герой-підривник Казначеєв Володимир 
Петрович та інші [10, с. 4].

Також були створені бібліотечні програми, 
які згодом перетворилися в рубрику «Бібліотека 
ONLINE». 

Студією знято сімейні вечори, спектаклі, 
концерти, випускні бали. Також у стінах школи 
щорічно проводяться конкурси короткометраж-
них фільмів із різної тематики. 

За 5 років існування студія «ШГП TV» стала 

неодноразовим переможцем Всеукраїнських та 
міських конкурсів дитячої телевізійної творчості. 

За допомогою спеціального тематичного на-
повнення програм школярі розвивають у собі 
моральні цінності. Адже в роботах студії порушу-
ються такі життєві питання: милосердя, уміння 
співчувати, толерантність. 

Знімаючи і пишучи сюжети, діти знайом-
ляться із історією (програми про ветеранів Дру-
гої світової війни, репортажі про вулиці, що на-
звані на честь видатних людей); перевтілюються 
в героїв творів видатних митців (кінофільми за 
байками І.А. Крилова, кінофільми за новелами 
О’Генрі); відвідують різні країни (Франція, Поль-
ща) завдяки перемогам у конкурсах. 

Вагомий внесок у розвиток дітей вносить 
саме тематичне наповнення телепрограм. Тому 
шкільна телестудія забезпечує як розважальні, 
так і пізнавальні передачі [10, с. 5]. 

У 2013-2014 шкільна телестудія вперше брала 
участь у Міжнародному дитячому телевізійно-
му фестивалі «Дитятко», де здобула перемогу 
одразу у двох номінаціях. Перша – «Найкраща 
телевізійна програма шкільних новин» (ведучі 
А. Сербіна, Д. Петруша); друга – «Самоврядуван-
ня — це ми», яка підтримувалася Радою Євро-
пи, тому призом за репортаж стала поїздка до 
штаб-квартири Ради Європи у Францію до міста 
Страсбург. Представниками в цю подорож були 
відправлені оператор А. Ковальчук та учениця 7А 
класу Юдіна Дар’я. Також наша команда перемог-
ла в номінації «Творче завдання», знаходячись, 
безпосередньо, на фестивалі.

У 2016 році в цьому ж фестивалі 4 роботи те-
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лестудії пройшли в номінації. Авторів фільму 
«Український Гіппократ із Бухенвальду» запроси-
ли відвідати Польщу для вивчення досвіду поль-
ського кінематографу в галузі неігрового кіно. 

У 2017 році на ХХ Міжнародному конкурсі 
шкільних медіа в номінації «Висвітлення між-
народного співробітництва України в шкільних 
медіа» (за підтримки Міністерства іноземних 
справ України) перемогла телепрограма студії із 
циклу «1001 пригода: поїздка до Польщі». 

Щорічно телестудія «ШГП TV» бере участь у 
міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає», де 
2017 року посіла перше місце із сюжетом про во-
лонтерську діяльність школярів. 

Неодноразово телестудія брала участь у Хер-
сонському фестивалі творчих кіновідеоробіт «Кі-
нокалейдоскоп»,у якому отримала головну наго-
роду конкурсу за просування кіноіндустрії в місті 
Херсоні – диплом від Міжнародного фестивалю 
«Кінокімерія» та золоту медаль [10].

Аналіз анкетування учнів 5-8 класів.
Основною мотивацією для створення шкіль-

ного телебачення є виявлення проблеми, що біль-
шість свого часу учні проводять за комп’ютером 
та телевізором. Тому шкільна телестудія ставить 
такі завдання: 

• створити можливості для комунікації та 
соціального проектування учнів у рамках школи;

• здійснити підтримку ініціатив школярів, 
що сприяють розвитку громадянської самостій-
ності підлітків;

• організувати систему накопичення й по-
ширення інформації про стан справ у школі, об-
мін досвідом і спілкування між підлітками – авто-
рами різних напрямків шкільного телебачення;

• звернути увагу суспільства до соціаль-
но-важливих проблем підліткового віку;

• заохочувати учнів до творчого процесу, 
завдяки якому скоротити час, що діти проводять 
за комп’ютерними іграми та в соціальних мере-
жах.

Завдяки проведеному анкетуванню на тему 
«Режим дня школяра», виявилося, що мало часу 
на тиждень учні відводять на заняття спортом 
та культурний розвиток. Також діти потребують 
більшої уваги та поваги з боку дорослих та од-
нолітків, це ми дізналися з експрес-опитування 
«Задоволення соціальним покликанням». 

Аналіз анкетування учнів 9-11 класів
Після проведення анкетування про режим 

дня ми отримали такі результати. 
Аналіз анкетування з вивчення професійних 

інтересів і нахилів учнів, проведеного по опиту-
вальнику професійних переваг Дж. Холланда по-
казав, що серед школярів домінуючим є соціаль-
ний тип професії (34,5%) та реалістичний (30,5%). 

Це значить, що більшість учнів школи орієн-
тована на діяльність, пов’язану з обробкою ін-
формації, та заходи , що потребують безперерв-
ний контакт, здатність до переконання – це учні, 
заповзятого типу, здатні до прояви енергії, во-
лодіючи організаторськими здібностями, що по-
трібні для журналіста та телерепортера. 

Глибше вивчення інтересів і здібностей учнів 
показало, що школярі мають набагато більший 
спектр можливостей. Аналіз анкет «Мої здібності» 
дозволив виявити дітей із високим рівнем інтелек-
туальної та творчої активності, а також соціаль-
но-обдарованих дітей – лідерів, учнів, які здатні 
в спілкуванні із однолітками брати на себе роль 
керівника, організатора. При обробці цих анкет 
ми відстежували школярів, які могли б реалізувати 
себе в цьому проекті найкраще,– це учні із яскраво 
вираженим проявом тих чи інших здібностей.
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Бондар Д.В., Волосевич И.И.

ЛИНКОР «ЯМАТО». 
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ЛИНКОРА

На основе исторических сведений в работе изложена деятельность военного корабля (от создания до 
гибели) времен Второй мировой войны. Проведены параллели в истории судостроения военных кораблей XX 
века. 

Исследуя судьбу одного военного корабля, автор затронул участие страны Японии во Второй мировой 
войне, и судьбу флота после завершения. В этом актуальность данной работы. Автор поставил цель: обоб-
щить и кратко описать участие страны «восходящего солнца» во Второй мировой войне, через историю 
отдельно взятого военного корабля - линкора «Ямато». 

Задачи: раскрыть причины создания военного флота, описать жизненный и боевой путь, проанализиро-
вать наиболее успешные походы во время военных действий.
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РОЗДІЛ III. РЕФЕРАТИВНІ РОБОТИ УЧАСНИКІВ ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ЕРУДИТ»

1. Строительство
«Ямато», первый из линкоров своей серии, был 

заложен 4 ноября 1937 года на верфи ВМС в Куре, 
префектура Хиросима. Он был спущен на воду 8 ав-
густа 1939 года, и официально вступил в строй 16 
декабря 1941 года; однако, боеготовым корабль объ-
явили лишь 27 мая 1942 года. В отличии от амери-
канцев ограниченных в строительстве своего фло-
та параметрами Панамского канала, японцам ни 

что не мешало строить корабли крупных размеров 
и большего водоизмещения и размещать на нем 
максимум вооружения. Японские конструкторы со-
бирались спроектировать такие линкоры, которые 
по мощи превосходили бы как все существующие 
зарубежные аналоги, так и те, что могли появиться 
в ближайшие годы. Это самый большой линкор в 
мире. Затраты на производства в нынешних ценах 
составили бы 8 миллиардов долларов. Изначально 
планировалось построить 4 корабля типа “Ямато”, 
но на Тихом океане началась война и после завер-
шения строительства второго линкора получив-
шего имя “Мусаси”, 3 “Синано” было решено не 
достраивать, а 4 вообще не был заложен. В послед-
ствии “Синано” был перестроен в авианосец. По-
стройка линкора велась в обстановке строжайшей 
секретности. Док прикрыли высоким ограждением 
из циновок, со всех инженеров взяли торжествен-
ную клятву о неразглашении, а каждого рабочего 
на входе и выходе сравнивали с фотографиями. 

2. Боевая карьера в 1942—1944 годах
В качестве флагмана Объединённого фло-

та «Ямато» формально участвовал в сражении у 
атолла Мидуэй 4-6 июня 1942 года, но фактически 
не имел столкновений с противником, так как 
находился на 300 миль позади японских авианос-
цев. 28 мая 1942 года «Ямато» перебазировался на 
остров Трук, где провёл около года, выполняя роль 
плавучего штаба .19 июня «Ямато» впервые открыл 
огонь в боевой обстановке, но позже выяснилось, 
что линкор обстрелял свою же авиацию. Японское 
командование берегло свои линкоры для предпо-
лагаемого генерального сражения с американским 
флотом. В реальности война на Тихом океане выли-
лась в череду небольших, но изнурительных сты-
чек, в которых силы японского флота таяли, пока 
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сильнейшие линкоры отстаивались вдали от зон 
активных боевых действий. В результате в Импе-
раторском флоте сложилось скептическое отноше-
ние к этим кораблям.

3. «Ямато» в сражении за Филиппины
В октябре 1944 года японские суперлинкоры 

были наконец брошены в серьёзный бой. Амери-
канцы начали высадку на Филиппины, и в случае 
успеха операции могли разрушить японский обо-
ронительный периметр и отрезать Японию от ос-
новных источников сырья и нефти. Ставка была 
слишком высока, и японское командование приня-
ло решение о проведении генерального сражения. 
Поскольку авианосные силы Императорского фло-
та пришли к тому времени в упадок, главная роль 
отводилась крупным артиллерийским кораблям. 

22 октября 1-е диверсионное соединение вышло 
в море и уже на следующий день было атаковано 
американскими подлодками, потопившими два тя-
жёлых крейсера. Утром 24 октября, когда соединение 
Куриты находилось в море Сибуян, начались масси-
рованные атаки американской палубной авиации. В 
силу случайных совпадений основные удары амери-
канцев были нацелены на «Мусаси», который, после 
попаданий в него около 20 торпед и около 20 бомб, 
вечером перевернулся и затонул. Несмотря на поте-
рю «Мусаси», соединение Куриты оставалось вполне 
боеспособным, так как остальные линкоры не полу-
чили серьёзных повреждений. Тем не менее, Курита 
колебался и даже повернул на обратный курс

На «Ямато», ставшем флагманом японского 
соединения, приняли противника за одну из бы-
строходных авианосных групп и считали, что в её 
составе имеются крейсера. Тем не менее японцы 
вступили в бой. «Ямато» впервые в своей карьере 
открыл огонь по надводному противнику в 6:58 с 
дистанции 27 км. Первые залпы пришлись по авиа-
носцу «Уайт Плэйнс» (White Plains), и артиллеристы 
считали, что добились попаданий. В дальнейшем 
бой свёлся к преследованию японцами тихоходно-
го противника, который отвечал атаками самолё-
тов и эсминцев.. Несмотря на уверенность артил-
леристов «Ямато» в хороших результатах своей 
стрельбы, послевоенные исследования показали, 
что, скорее всего, «Ямато» не добился ни одного 
попадания главным калибром.

4. Последний поход «Ямато»
«Ямато» вернулся к родным берегам только 22 

ноября 1944 года и был сразу поставлен на ремонт и 
модернизацию, которая закончилась в январе 1945 
года и оказалась для него последней. Между тем во-
йна переместилась к берегам Японии. 1 апреля 1945 
года американские войска высадились на Окинаве. 
Поскольку гарнизон острова не имел шансов от-
разить десант, японское командование сделало ос-
новную ставку на самоубийственные методы борь-
бы. Не остался в стороне и флот, предложивший 
использовать «Ямато» для атаки неприятельских 
десантных судов, несмотря на господство против-
ника в воздухе и на море. Утром 6 апреля 1945 года 
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соединение в составе «Ямато», 1 лёгкого крейсера и 
8 эсминцев вышло в море для участия в операции 
«Тэн-ити-го» («Небеса-1»). Перед соединением была 
поставлена задача — «атака неприятельского фло-
та и судов снабжения и их уничтожение». В слу-
чае затруднений с возвращением на базу «Ямато» 
предписывалось выброситься на отмель у побере-
жья Окинавы и поддерживать армейские части ар-
тиллерийским огнём. Предполагалось также, что 
этот рейд отвлечёт палубную авиацию противника 
и облегчит намеченные на 7 апреля массированные 
атаки камикадзе на десантные средства американ-
ского флота у берегов Окинавы. План с самого на-
чала носил самоубийственный характер. Японское 
соединение было обнаружено противником рано 
утром 7 апреля. Начиная с полудня «Ямато» и его 
эскорт подверглись мощным атакам американских 
палубных самолётов (всего 227 машин). Через два 
часа линкор, получив до 10 попаданий торпед и 13 
попаданий авиабомб, вышел из строя. В 14.23 по 
местному времени из-за смещения 460-мм снаря-
дов от крена произошёл взрыв носового погреба 
артиллерии главного калибра, после чего «Ямато» 
затонул. Спасти удалось лишь 269 человек, 3063 
члена экипажа погибли. Потери американцев со-
ставили 10 самолётов и 12 лётчиков.

Вывод 
Для всех, кто знаком с историей военного ко-

раблестроения, “Ямато” является олицетворением 
морского величия. Рождённый наводить ужас на 
врага и побеждать, этот грозный стальной исполин 
даже при поражении сумел прославить своё имя. 
С его гибелью в истории военно-морского флота, 
по сути, завершилась эра больших линейных ко-
раблей, и “Ямато” остаётся её главной звездой, её 
вершиной.

Мною была исследована история линкора и пред-
ставлена вам, как подвиг отчаянного самурая, кото-
рый погиб, защищая родину. Эта легендарная исто-
рия полезна и поучительна для будущих моряков.
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Карамаликова А.А., Божко Л.С.

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ РАЗНЫХ ЭПОХ

Реальность и фантазия–два крыла художественного творчества. Художник, умеющий видеть, умеет и 
фантазировать. Наблюдая природу, зная законы перспективы, изучая человека, его жизнь, художник приду-
мывает свои сказочно-фантастические сюжеты, иные миры, небывалые страны. Работа посвящена фан-
тазии и тому, какую роль она играет в творчестве художников.

Цель: получить представление о реальности и фантазии в творчестве художников разных эпох; позна-
комиться с особенностями творчества великих художников: Марка Шагала, Джузеппе Арчимбольдо, Миха-
ила Врубеля, Виктора Васнецова.

Предмет: изобразительное искусство
Объект исследования: творчество художников М. Шагала, Дж. Арчимбольдо, М. Врубеля, В. Васнецова.
Предмет исследования: особенности создания двух антигоний «реальное-фантастическое» в индиви-

дуальной манере художника.
Аспекты изучения: взаимосвязь реальной действительности и творческого воображения художников в 

различных жанрах искусства: портрет, пейзаж, натюрморт.

Фантазия- способность к творческому вообра-
жению, способность к выдумкам. В детстве мы все 
фантазируем. Играя, мы представляем себя феями, 
борцами со злом. Мечтая, мы превращали комнату 
в королевский дворец, а сами становились королем 
или принцессой. А простая шариковая ручка ста-
новилась волшебной палочкой. Во сне наши фан-
тазии продолжаются. Нам снятся замечательные 
добрые волшебные сны. Мы живём в сказке. Наша 
жизнь полна волшебства и фантазий. 

Вырастая, одни позволяют своим фантазиям 
вырываться на волю новыми книгами, фильмами, 
картинами и музыкой, а другие отвергают их и го-
ворят, что фантазировать бессмысленно.

Реальность - это наш существующий мир. Прав-
да искусства – это реальность, пережитая челове-
ком и художнику требуется мастерство владения 
художественным языком, чтобы передать свои 

переживания зрителю. При создании произведе-
ния художник пропускает реальность через свою 
фантазию. Фантазируя, художник не стремиться 
объяснить произведение с точки зрения науки. 
Местоположение этого фантастического мира от-
носительно нашей реальности вовсе не оговари-
вается: то ли это параллельный мир, то ли другая 
планета. То же происходит и в изобразительном 
искусстве. Реальность в произведении повёрнута 
к зрителю теми её сторонами, которые выбрал ху-
дожник.. И мы смотрим на картину и верим тому, 
что происходит именно так, а не как иначе; что 
персонажи – это реально существующие существа, 
живущие рядом с нами. Фантазии - плод нашего 
творчества, иногда неосознаваемого, но всегда су-
ществующего.

Картин Джузеппе Арчимбольдо, итальянско-
го художника 16 века, дошло до нас чрезвычайно 



75

РОЗДІЛ III. РЕФЕРАТИВНІ РОБОТИ УЧАСНИКІВ ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ЕРУДИТ»

Виктор Васнецов, «Иван-Царевич на Сером Волке»
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мало. Но особенно отличаются многообразием, 
из общего количества дошедших до нас полотен 
мастера, именно картины под общим названием 
«Временна года», которые символизируют различ-
ные времена года.Такое впечатление, что на полот-
на художника сошли древние духи и божества при-
роды. Великолепная компоновка фруктов, овощей, 
зверей и цветов из которых состоят персонажи 
дают ощущение реального, хоть и слегка гротеск-
ного портрета. Несмотря на очевидную фантастич-
ность эти коллажи словно имеют свой характер — 
глядя на название картины понимаешь насколько 
точен и характерен образ. «Времена года» — цикл 
из четырёх картин. На них художник сумел изобра-
зить каждый из четырёх отдельных сезонов в виде 
человеческого профиля, составленного из элемен-
тов природы, свойственных этим периодам. 

Арчимбольдо прославился и как мастер изо-
бражать перевертыши. Это картины, которые в 
перевернутом «вверх ногами» положении создают 
совершенно другое, но абсолютно нормальное, ос-
мысленное изображение. «Голова и корзина с фрук-
тами»-на первый взгляд перед зрителем обычный 
натюрморт. На нем простая плетеная корзина, до 
верха наполненная разнообразными фруктами. Но 
стоит только перевернуть «натюрморт», как кар-
тина оказывается искусным портретом. Это голова 
человека в плетеном головном уборе , а его лицо 
полностью составлено из плодов. Забавная карти-
на потребовала большого мастерства, не только 
художественного таланта, но и развитого вообра-
жения и пространственного видения. 

Реальность и фантазия в творчестве Виктора 
Михайловича Васнецова переплетались самым 
естественным образом. Сам художник называл 
себя «историческим живописцем на несколько 
фантастический лад».

С Васнецовым в русскую живопись вошел мир 
русской сказки, мир света и правды, непременного 
торжества добра над злом, мир, где воедино спле-
лись дерзкая фантазия и трезвая реальность, высо-
кая поэзия, героический пафос, добрый юмор.

Он первый в своем творчестве обратился к рус-
скому прошлому, к дивному миру народной фанта-
стики- картины «Ковер-самолет», «Иван-царевич 
на Сером волке», «Снегурочка». Все мы в детстве 
мечтали попасть в сказку, прокатиться на ковре-са-
молете, да отведать лакомый кусочек из скатер-
ти-самобранки. Ведь в этом волшебном мире сбы-
ваются все заветные желания, чего не скажешь 
о суровой реальности, где часто всё так мрачно и 
непредсказуемо. 

Картина «Алёнушка» В. М. Васнецова, является 
одной из известнейших работ автора. Она написа-
на по сюжету к русской народной сказке «О сестри-
це Алёнушке и братце Иванушке». Прототипом 

к написанию этой картины была действительно 
реальная девушка, которую художник приметил в 
усадьбе Ахтырка. Образ Аленушки и реален, и ска-
зочен одновременно. Сестрица Аленушка устав-
шая от поисков потерявшегося братца Иванушки, в 
сиротливой позе сидит на большом камне, грустно 
облокотившись наклоня голову на колено у мрач-
ного пруда, в дремучем хвойном лесу, она одета в 
русском темно-сером обветшалом сарафане, босая, 
в ее глазах отражается грусть и печаль. «Где же ты 
мой братец Иванушка, может злая Баба Яга превра-
тила братца в козленочка» - все время не покидают 
Аленушку эти тревожные мысли, что не уследила за 
единственным братцем, даже сама природа грустит 
вместе с ней. Васнецов силой своего таланта сумел 
превратить действительность в сказочный образ.

 «Иван-Царевич на Сером Волке». Все действие в 
картине происходит среди сказочно таинственных 
деревьев великанов на фоне утренней зари. Серый 
волк большими прыжками несет на своей спине 
Ивана царевича и Елену Прекрасную по темному 
дремучему лесу, ее золотистые волосы развеваются 
по ветру. Скорость, с которой волк их несет, огром-
на: даже тяжелый меч Ивана Царевича взвивается в 
воздух. наших сказочных персонажей окружает ат-
мосфера печали и тревоги, если их нагонят, то раз-
лука неминуема. Но Елена Прекрасная находится в 
крепких объятиях своего спасителя Ивана Цареви-
ча, который всегда побеждает своих врагов. Волка 
Васнецов изобразил в картине сказочно огромным 
и могучим, он резво перепрыгивает топкое болото 
с кувшинками. Справа на переднем плане картины 

Михаил Врубель, «Пан»
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на фоне дремучего леса зацвела яблонька, говоря-
щая о начале новой жизни и любви. Васнецов ста-
рался как бы уйти от настоящих реалий, стараясь 
передать таинственный дух сказки, окрасить в кра-
сках мир народной фантазии.

Михаил Врубель. Реальность и фантазия при-
чудливо переплетаются и в творчестве Врубеля.
Михаил Александрович черпал свои сюжеты из 
мифологии, былин, из библейских легенд, у Пуш-
кина, Лермонтова, Шекспира, Гёте. Врубель считал 
себя реалистом, постигающим законы природных 
форм. Сами природные формы могут выглядеть 
фантастичными и давать пищу воображению. 
Не фантастичны ли обитатели морских глубин 

– рыбы, моллюски, кораллы, оперение павлина, 
крылья лебедя, россыпи минералов, драгоценные 
камни? А глаза человеческие – разве не чудо? Умея 
разглядеть нечто волшебное в реальном, он мог и в 
волшебном увидеть реальное.

«Пан» чувствует себя как дома в притихшем 
вечернем лесу; он как бы весь из земли, древесной 
коры и корней; может быть, он не что иное, как 
оживший заросший мхом пень, у которого вдруг 
завиваются рожки и отделяется корявая рука, сжи-
мая цевницу. Более подлинного, «естественного» 
и одновременно колдовского лешего, кажется, и 
представить невозможно.

«Царевна-лебедь» - одновременно и прекрас-

Марк Шагал, «Прогулка»
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ная синеокая девушка-царевна с длинной косой до 
пояса, и царственно великолепная птица с лебе-
диными крыльями, плывущая в синем море. Вру-
бель писал не просто портрет. Не живую женщину 
из плоти и крови писал художник, а фантастиче-
ское существо, для которого морская пучина - дом 
родной. Красота врубелевской Царевны-Лебеди 
рождена морской стихией, она как-бы соткана из 
закатных лучей, игры волн, блеска камней, шума 
прибоя. На ее неживом лице игра цветов - от исси-
ня-черного моря до розово-багряной зари - подоб-
на переливу тонов на фарфоре. Только глаза живут 
на этом лице, и в них безмерная грусть. Шелестят 
под ветром крылья, сверкают дорогие каменья в 
ее головном уборе, затягивает, манит прощальный 
взгляд. В этом взгляде тоска по земному облику, по 
земной любви и радости. 

Марк Шагал является одним из основополож-
ников сюрреализма и авангарда в мире искусства 
картины двадцатого века. Этот человек просто 
незаурядная личность, который обладал способ-
ностью видеть простые вещи и преподносить их пу-
блике так, чтобы одновременно и быть участником 
своих произведений, и заставить задуматься даже 
простого обывателя галерей. Но особое внимание 
привлекает картина под названием «Прогулка», ведь 
как считают многие профессионалы, в ней он смог 
изобразить себя и свою жену Беллу. Главный вопрос, 
который сразу приходит в голову при виде карти-
ны: почему главные персонажи парят в воздухе, а не 
могут спокойно ходить как все остальные люди по 
земле? Ответ сразу же не заставит себя ждать. Ведь 
главной темой в картинах Шагала была любовь, а, 
следовательно, она их в какой-то степени даже и 
окрыляла. Два персонажа, изображенных на карти-
не, мужчина и женщина, очень рады тому, что встре-
тились и гуляют по улице вместе. Ведь любовь для 
двоих это и есть самое высшее счастье на всей земле. 
Поэтому, даже простая прогулка может превратить-
ся в незабываемый полет над домами и постройка-
ми. Ведь это как бы метафора, словно любовь дарит 
крылья. Если посмотреть на лица, то заметно, что их 
выражение выдает счастье и полную безмятежность, 
радость и веру в прекрасное. Ведь они смогли пре-
одолеть земную гравитацию с помощью крыльев 
и земной невесомости. Художник черпает вдохно-

вение в окружающей реальности и наполняет все 
одухотворенностью и фантазией.

Таким образом, подводя итоги мы можем ска-
зать, что воображение необходимо художнику в 
каждом из жанров, даже самое фантастическое изо-
бражение может состоять из реальных вещей, напри-
мер; фантастические пейзажи на которых изображе-
ны вполне реальные горы, строения и растения. И 
наоборот, самое реальное изображение конкретного 
человека может быть выполнено несуществующими 
в природе способами. В своей работе я постаралась 
раскрыть тему «Реальность и фантазия в творчестве 
художников разных эпох» на примерах картин Вас-
нецова, Врубеля, Арчимбольдо, Шагала. В созданных 
ими произведениях раскрываются явления жизни, 
пропущенные через фантазию автора, его отноше-
ние к действительности.

Эта тема раскрывалась на протяжении столе-
тий, и до сих пор она остается актуальной в совре-
менном мире.

Марк Заха́рович Шага́л (1920-е)
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АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА, 
ПОВ’ЯЗАНА З РЕЛІГІЄЮ ТА ЦЕРКВОЮ

У наш час питання про характеристики англійської мови є достатньо вивченим.
Об’єктом дослідження є мова середньоанглійського періоду, її особливості.
Предметом дослідження виступає характеристика особливостей середньоанглійської мови, харак-

терів запозичень
Мета дослідження - дати розгорнуту характеристику мови середньоанглійського періоду та досліди-

ти вплив церкви на розвиток мови. Дати аналіз запозичень того часу.
Для досягнення мети необхідно виконати певні завдання: дослідити історичні умови досліджуваного 

часу, дати характеристику основних передумов виникнення середньоанглійської мови, дати характеристи-
ку основних тенденцій розвитку мови того періоду, висвітлити основні типи запозичень, знайти ознаки 
впливу релігії та церкви на розвиток мови.

Структура і завдання роботи визначаються використанням наступних методів дослідження: описо-
вого методу для характеристики запозичень та тенденцій розвитку мови. 

Наукова новизна роботи полягає в різнобічному дослідженні передумов змін мови та появи середньо-
англійської мови, а також у детальному вивченні видів запозичень того часу та їх вплив на становлення 
англійської мови.

З кінця VI століття Англія представляла собою 
ряд дрібних англосаксонських королівств. Герман-
ці, на думку багатьох дослідників, сповідували 
тотемізм. Крім тотемізму, яскравою рисою релігії 
давніх германців було вірування в існування духів 
природи.

Боги, яким поклонялися англосакси, були до-
сить численні, однак ті, від яких отримали назви 
днів тижня, були головними об’єктами їх культу.

Бог Сонця (Сан).
Цей ідол, який представляв денне світило, був 

головним богом. Він зображувався у вигляді чо-
ловіка, який тримав у витягнутих руках палаюче 
коло. На знак особливого схиляння перед цим бо-
жеством стародавні саксонці присвятили йому 

перший день тижня, який вони називали «Сан з 
дег». Звідси і походить сучасна «Санді» (Sunday - 
неділя).

Богиня Місяця (Мун).
Вона вважалася такою по старшинству і шану-

вали її в другий день тижня, що називався «Мун з 
дег». Звідси сучасне «Манді» (Monday - понеділок). 
Ця богиня зображувалася одягненою в коротку сук-
ню з капюшоном, у якого були довгі вуха. 

Бог Тьюско.
Тьюско спочатку шанувався як батько і перший 

представник тевтонської раси, однак потім йому 
стали поклонятися як синові Землі. На зображен-
нях це - поважний мудрець зі скіпетром у правій 
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руці, одягнений в шкуру якоїсь тварини. У саксон-
ців йому був присвячений третій день тижня, що 
називався спочатку «Тьюско’з дег», що в сучасній 
англійській мові трансформувалося в «Тьюзді» 
(Tuesday - вівторок).

 
Бог Воуде (також Вотан, або Один).

Вотан, або Один, був вищим божеством у північ-
них націй. Цей герой за переказами прибув звід-
кілясь зі сходу, але невідомо, з якої країни і коли 
точно. Його подвиги складають більшу частину мі-
фологічних сказань древніх народів і перебільшені 
настільки, що знаходяться за межами можливого. 
В честь цього божества називався четвертий день 
тижня - «Воуден’з дег», в сучасній вимові «Уензді» 
(Wednesday - середа). 

Бог Тор.
Тор - старший найхоробріший син Одіна і Фрігії. 

У саксонців і у датчан він шанувався найбільше піс-
ля його батьків. Йому присвячено п’ятий день тиж-
ня - «Тор’з ДЕГ», в сучасній англійській - «Thursday» 
- четвер. Він зображувався сидячим на троні з зо-
лотою короною на голові, прикрашеною кільцем з 
дванадцяти блискучих зірок, і зі скіпетром у правій 
руці.

Богиня Фрігії, або Фрейя. 
Фрігії, або Фрейя, дружина Одіна, почитавша-

яся найбільше після нього у саксонських, датських 
і інших язичників півночі. У найдавніші часи вона 
іменувалася також Гертою і вважалася богинею 
Землі. Їй був присвячений шостий день тижня, що 
називався у саксонців «Фріга’з дег», що відповідає 
сучасному «Фрайді» (Friday - п’ятниця). Фрігії зо-
бражувалася з мечем у правій руці і луком в лівій.

Бог Сітер.
Сітер зображувався, стоячи на гострій колючій 

спині окуня, як на п’єдесталі, з непокритою голо-
вою. У лівій руці він тримає колесо, а в правій - ві-
дро з водою, в якому знаходяться квіти і фрукти. 
Він одягнений в довгу сукню і підперезаний мотуз-
кою. Назва, дана його дню, «Сітер’з дег», в транс-
формованому вигляді (Saturday - субота) збереглася 
і до наших днів.

У 595 році Папа Римський Григорій I Великий, 
званий в православній традиції Григорій Дивосло-
во (близько 540 - 12 березень 604), доручив Авгу-
стину поширити християнство серед англосаксів. 
Будучи ще дияконом, святитель Григорій був вра-
жений подібністю імені англів зі словом «ангели», 
вважаючи це знаком згори.

Августин Кентерберійський (близько 1-ї трети-
ни VI століття, Рим - 26 травня 604, Кентербері) був 
пріором монастиря святого Андрія в Римі. Бенедик-

тинський чернець, перший архієпископ Кентер-
берійський. Увійшов в історію як «апостол англій-
ців» і засновник Церкви Англії.

Потрібно відзначити, що язичництво у свідо-
мості англосаксів було вкорінене неглибоко. В Ан-
глії боротьба з марновірством проходила успішно. 
Розподіл на безліч маленьких королівств було зруч-
но для швидкого поширення християнства серед 
англосаксів: за зверненням короля якого-небудь з 
цих королівств слід було звернення народу. Королі 
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саксів воліли римську церкву виходячи з економіч-
них інтересів. До кінця VII століття християнство 
проповідували майже по всій території Британсь-
ких островів. Його зміцненню перешкоджало не 
так опір язичництва, скільки конфронтація між 
Кельтською Церквою і Римською. На соборі в Уітбі 
(Нортумбрія) в 664 році в богословському диспуті 
перемогли представники папської церкви, вна-
слідок чого католицький обряд набув переваги не 
тільки в Англії, але і в Уельсі і Шотландії. В Ірландії 
кельтська церква припинила своє існування в XII 
столітті, коли країна була захоплена Англією. Так 
завершилося розповсюдження християнства на 
Британських островах.

У XIV-XV століттях англійська мова значно змі-
цніла і вийшла на перше місце в Англії. Їй належа-
ло впоратися з сильним супротивником - Церквою. 
В епоху пізнього середньовіччя країна була дуже 
релігійною, всі сфери життя контролювалися Рим-
ською католицькою церквою.

Біблія була записана латинською мовою, а її 
перекладу не існувало. Духовенство ретельно охо-
роняло її від простих людей. Вважалося, що тільки 
священики могли читати і тлумачити ці тексти, 
уникаючи єресі. Проповіді велися на латині, зрідка 
англійською з використанням латинських формул. 
У релігійних англійців до сих пір не було ні моли-
товника, ні гімнів на рідній мові.

Біблія Джона Уікліфа.
Знадобилося багато зусиль і часу, щоб англійсь-

ка мова відвоювала свої права на Біблію. В резуль-
таті цієї боротьби Церква згодом розкололася на 
дві частини. А почався цей процес в XIV столітті в 
результаті діяльності вченого Джона Уікліфа. Він 
вважав, що знання повинні бути загальними для 
всього народу, а Церква не має право не віддавати 
Біблію англійській мові. Уікліф ініціював переклад 
Біблії, що для Церкви в той час було тяжким злочи-
ном, гідним страти.

Переклад Біблії англійською - титанічна праця. 
Але Уікліф не тільки переклав, а й почав поширю-
вати тексти. Він організував підприємства по ли-
стуванню Біблії - всього було зроблено безліч тисяч 
копій. Вони передавалися з рук в руки, і хоча Церк-
ва влаштовувала гоніння і намагалася запобігти 
поширенню текстів, цей захід встиг набути велико-
го масштабу - Біблію англійською мовою читали по 
всій країні.

Багато біблійних виразів дійшли до наших днів 
саме з перекладу Уікліфа: an eye for an eye (око за 
око), child-bearing (дітонародження), birthday (день 
народження), middleman (посередник), dishonor 
(ганьбити) і інші.

Уікліф значно збагатив церковну лексику і ввів 
багато слів в повсякденний побут.

Уікліф не зміг перемогти Церкву. Його перекла-
ди були поза законом, а самому йому доводилося 
ховатися за кордоном, де він і помер. Архієпископ 
наказав спалити всі копії перекладеної Біблії. Але 
послідовники Уікліфа продовжували його справу, 
його праці не були повністю спалені і поширюва-
лися.

Біблія Вільяма Тіндейла. 
 Сто років тому інший учений і філолог Вільям 

Тіндейл знову взявся за боротьбу за Біблію. Він 
повторив подвиг Уікліфа, поодинці перекладав 
Біблію і поширював тексти у величезних кілько-
стях по всій Англії. Його переклад відрізняється 
чудовою якістю: конструкції були простими, ясни-
ми і красивими. З Біблії Тіндейла в мову увійшли 
такі вирази, як my brother’s keeper (сторож братові 
моєму), sick unto death (смертельно захворіти), two-
edged (двосічний), sea-shore (берег моря).

Біблія Тіндейла була видана в 18 тисячах 
примірників. Кишенькове видання було легко схо-
вати, і воно швидко поширилося по країні. Тіндей-
ла зловили і стратили. Але всього через рік в Ан-
глії було дозволено опублікувати переклад Біблії, 
складений з його творів і праць Метью. А в 1539 
році вийшло офіційне видання під назвою Велика 
Біблія. Потім пішли й інші видання одне за іншим. 
Так англійська мова нарешті підпорядкувала собі 
релігію.

Біблія короля Якова.
Вчені говорять, що Біблія короля Якова стала 

для англійців тим, чим стала пушкінська проза для 
літературної російської - з неї почалася сучасна ан-
глійська мова.

Жодна інша книжка не вплинула на розвиток 
англійської мови і літератури в тій мірі, в якій це 
зробив переклад Біблії, виконаний на замовлення 
короля Якова I, монарха освіченого і, до речі ска-
зати, який дарував шекспірівській трупі статус ко-
ролівської.

Переклад, для здійснення якого було відібрано 
54 кращих богослова того часу, було розпочато в 
1604 році і завершено в 1611, став третім і основним 
офіційним перекладом Біблії на англійську мову.

«З’явилася мова, на якій можна говорити про 
Бога, молитися і далі тлумачити тексти. Біблія ко-
роля Якова дала всі необхідні слова, конструкції», 
- говорить куратор Британської бібліотеки.

Новий переклад, здійснений під безпосереднім 
керівництвом самого короля, не тільки ліг в основу 
англійської літературної мови, він дав поштовх для 
розвитку дипломатичної та парламентської лекси-
ки.

Англійський текст не відразу придбав свою мов-
ну досконалість, оскільки перекладачі Біблії коро-



ЗОРЕСВІТ. АЛЬМАНАХ НАУКОВО-ПОШУКОВИХ, РЕФЕРАТИВНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ УЧНІВ «ШКОЛИ ГУМАНІТАРНОЇ ПРАЦІ».

82

ля Якова дотримувалися тієї думки, що найкращий 
переклад - це переклад буквальний, і не шукали 
грецьким або староєврейською фразам англійсь-
кий аналог, а найчастіше робили просту «кальку».

Однією з відмінних рис західного суспільства 
(і Англії в тому числі) на сучасному етапі розвитку 
є процес секуляризації, який стосується всіх сфер 
життя суспільства. Секуляризація - перехід від су-
спільства, регульованого переважно релігійною 
традицією, до світської моделі суспільного устрою. 
Однак в попередні століття релігія займала куди 
більш істотне місце в світогляді європейських на-
цій, на що побічно вказує присутність в національ-
них мовах значного числа прислів’їв, приказок, 
фразеологізмів, що включають ключові релігійні 
поняття.

Уявлення про Бога є ключовим в християнсь-
кому світогляді. Це знайшло відображення в меж-
дометних виразах: by Gad! - їй Богу! Варіант збере-
ження тільки g - gosh: by gosh! - Боже мій!

В англійській мові God включається в наймену-
вання титулу короля чи королеви - by the grace of 
God (букв. Божою милістю).

До інших лексичних одиниць, визначаючих 
Бога як Верховну Істоту, відноситься Господь: Lord. 

Лексичні одиниці, якими номінується Христос: 
Jesus і Christ. У фразеології англійської мови зустрі-
чається також похідне від слова Jesus - bejesus - в 
таких розмовних виразах, як beat the bejesus out of 
someone - бити кого-небудь дуже сильно або дуже 
довго, scare the bejesus out of someone - дуже сильно 
налякати.

А ось приклад англійського фразеологізму зі 
словом an angel - ангел. Speak of angels and they flap 
their wings (talk of an angel and you’ll hear his wings) 
- розм. ≈ легкий на помині (букв. Заговориш про ан-
гелів і почуєш помах крил). У лексиці англійської 
мови не так часто зустрічається слово saint - свя-
тий, преподобний, оскільки доктрина англіканства 
в цілому не підтримує шанування святих, тому що 
це не знаходить підтвердження в Святому Письмі 
(згідно зі ст. 22 «39 статей»). Хоча в календарі Ан-
гліканської церкви присутні дні, присвячені «свя-
тим і мученикам, що подають віруючим приклад 
для наслідування». 

Проте в англійській мові присутні такі фразе-
ологізми, як Saint Martin’s summer - кілька теплих 
днів в листопаді (букв. Літо святого Мартіна); On 
saint Thomas the Divine kill all turkeys, geese, and 
swine - остан. букв. на св. Фому всі індички, гуси і 
свині стають жертвою Божественного (свято свя-
того апостола Фоми на Заході традиційно відзна-
чається 21 грудня, даний двовірш нагадував фер-
мерам про останні приготування до Різдва).

В англійських прислів’ях і приказках знайшли 
також відображення поняття, пов’язані з християн-
ською мораллю, - добро, зло, чеснота, покаяння, лю-
бов. Останньому відповідає charity як одна з трьох 
теологічних чеснот (віра, надія, любов). Наведемо 
приклад, де дана лексична одиниця відображена в 
значенні «добрі справи»: Charity covers a multitude 
of sins - остан. за видимою добротою часто ховаєть-
ся беззаконня (буквально добрі справи приховують 
багато гріхів), або charity begins at home - остан. ≈ 
хто думає про рідних, не забуде і чужих (букв. Добрі 
справи починаються у себе вдома).

Варто сьогодні відкрити будь-яку газету, і не 
обов’язково англійською мовою, щоб побачити 
біблійні фрази: «сіль землі», «ніхто йому не указ», 
«різати слух», «від перемоги до перемоги», «не ме-
чите бісер перед свинями», «камінь спотикання», 
«колос на глиняних ногах» і багато інших. Хтось 
підрахував, що в англійській їх 257.

Про всі прислів’я, які були взяті з Біблії, з 
повною упевненістю можна заявити, що в них 
укладені дуже прості, але самі основні життєві ідеї. 

Прикладом може послужити хоча б «As you sow, 
so you reap», що має російський аналог «Що посієш, 
те й пожнеш!». За старих часів люди говорили 
«Whatsoever a man soweth, that shall he also reap!», 
помічаючи той факт, що по роботі і нагорода. 
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Полищук А. В., Скребовская С.В.

СОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Актуальность работы. За последние годы, проблема утилизации мусора стала настоящей драмой 
больших городов. Чтобы не утонуть в грудах мусора и не отравиться продуктами его разложения, мусор 
необходимо утилизировать. 

Целью работы было показать на примере своей семьи, что каждый из нас может существенно влиять 
на решение проблемы сохранения окружающей среды. В работе были поставлены такие задачи как: изучить 
современное состояние бытовых отходов и способы их утилизации; проанализировать, влияние мусорных 
свалок на экологию планеты; выяснить, как утилизировать мусор с минимальными последствиями и за-
тратами; узнать, как можно дать вторую жизнь старым вещам; выяснить отношение людей к сортировке 
бытового мусора (по результатам опроса).

Объект исследования: твердые бытовые отходы.
Предмет исследования: предварительная подготовка твердого бытового мусора к утилизации.
Практическая значимость заключается в том, что нужно воспитать последующее поколение, кото-

рое умеет бережно относиться к окружающей среде и экологии. Используя опыт других стран, научиться 
правильно, утилизировать мусор и использовать старые вещи для вторичного применения.

Неуемный рост потребления приводит к тому, 
что мы не задумываемся о росте количества свалок 
и количества выбрасываемого мусора. Когда весь 
цивилизованный мир борется с уменьшением ко-
личества производимого мусора и его переработ-
кой – мы только наращиваем темпы его производ-
ства. 

Сейчас мы производим за год около 300 кг му-
сора или твёрдых бытовых отходов (ТБО). Но мало 
кто знает, что подавляющая часть этого мусора 
не перерабатывается, а вывозится на полигоны 
вблизи наших городов. С расширением таких по-
лигонов усиливается и их вредное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду. По сути, 
этот мусор никуда не исчезает. В этом спрессован-
ном виде он может стоять десятилетия. Проблема 
утилизации отходов знакома не только в Украине, 

но и по всему миру. Каждое государство решает 
этот вопрос по-разному: сжигание, захоронение, 
переработка, строительство заводов, внедрение 
новых законов и правил. Однако, первый пункт, с 
которого всюду начиналась борьба с отходами – со-
ртировка мусора, осуществление которой зависит 
именно от граждан [2].

В 20 веке произошел технический прогресс – 
огромный прорыв в науке и культуре, и человек 
возомнил себя главным, он нагло брал все, что 
«плохо лежало» и не хотел останавливаться. Но 
остановиться пришлось. Сейчас мы имеем очень 
удручающую картину современного мира, проблем 
экологии становится все больше. Огромные массы 
мусора выбрасываются в природу, загрязняя нашу 
планету. Сейчас очень важно найти правильные 
пути решения данной экологической проблемы, да 
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и других тоже. Есть множество традиционных и не-
традиционных идей использования и переработки 
мусора.

Чтобы остановить убийство планеты и здо-
ровья близких, нужно ответственно относиться 
к сортировке и вывозу отходов ТБО. Для этого не-
обходимо заключать договоры с организациями, 
занимающимися утилизацией без вреда для эколо-
гии. Организации правильного сбора и утилизации 
отходов обеспечивает ряд преимуществ: дополни-
тельные рабочие места; возможность получения 
доходов при использовании вторичного сырья; 
окупаемость происходит не позднее пятилетнего 
периода непрерывной эксплуатации рабочих мощ-
ностей предприятия; экономия не возобновляемых 
ресурсов; очищение окружающей среды (отсут-
ствуют неприятные запахи, загрязнение воды, воз-
духа и грунта); экономическая выгода для семей-
ного бюджета [2].

Европейский подход сортировки мусора.
Раздельный сбор мусора для европейцев и жи-

телей других развитых стран – обыденное дело, 
как поход в магазин за продуктами. Когда путеше-
ствуешь по Европе, бросается в глаза большое ко-
личество разноцветных контейнеров для мусора. 
И чем более развита страна, тем этих контейнеров 
больше. В Украине очень маленький процент лю-
дей действительно сортируют отходы, хотя имеют 
для этого возможности. Некоторые не знает, с чего 
начать, а некоторые просто не понимает важность 
сортировки мусора [3].

Практика правильной сортировки мусорных 

отходов уже не одно десятилетие применяется за 
рубежом. Она является не только добровольным 
решением отдельных компаний и граждан, но и 
настоящей государственной программой, внедря-
емой на законодательном уровне.

Хорошим примером разумного подхода в этой 
сфере может служить Германия, где все отходы 
строго классифицируются в зависимости от воз-
можности их повторного использования. А пред-
приятия, допускающие образование мусорных сва-
лок, вынуждены платить дополнительные взносы 
в государственную казну. Из этих штрафных сумм 
затем оплачивается разборка и сортировка мусор-
ных свалок.

Жизнь в стиле «Zero Waste».
Zero waste – это модный тренд, который поя-

вился в США и теперь внедряется по всему миру. 
Его основная идея в том, чтобы создавать как мож-
но меньше мусора и в результате снижать негатив-
ный эффект на окружающую среду [1; 4]. Существу-
ет ряд рекомендаций реализации этой идеи:

1. Откажитесь от пластиковых бутылок. Купите 
многоразовую бутылку для воды и всегда берите ее 
с собой. 

2. Ходите в магазин со своей сумкой. Не берите 
полиэтиленовые пакеты на кассе. 

3. Покупайте продукцию из вторичного сырья. 
4. Купите многоразовую чашку для кофе. В 

Украине еще нет технологий, позволяющих пере-
рабатывать одноразовые стаканчики. 

5. Отказывайтесь от лишней упаковки.
6. Обращайте внимание на маркировку. На всех 

Мусорные баки, Швеция
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продуктах в магазине есть треугольник с цифрой, 
который обозначает, из какого материала сделана 
упаковка. 

7. Начните сортировать отходы. 
8. Используйте все многоразовое, тканевые 

сумки, стеклянные банки или металлические кон-
тейнеры для пищевых продуктов. Всегда выбирая 
многоразовые вещи, обращайте внимание на воз-
можность их переработки и ремонта [3; 5].

Zero waste – это одновременно стиль жизни и 
глобальное общественное движение. Люди, при-
держивающиеся ноль отходных принципов, ста-
раются не производить не перерабатываемых 
отходов или хотя бы существенно сократить их 
количество, стремятся жизнь в балансе с собой и 
природой, задумываться о последствиях повсед-
невных действий для экологии [1].

Выводы.
В ХХI веке человечество, наконец, стало заду-

мываться о результатах своей жизнедеятельности. 
А ведь результаты эти весьма печальны. Все, чего 
коснулась рука человека, постепенно разрушается, 

Список використаних джерел
1. Мюррей Р. «Zero Waste International» (Перев. с англ.). – М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2004. – 232 с. 
2. Движение «Ноль отходов». [Режим доступа: https://bestlavka.ru/dvizhenie-nol-otxodov-kak-zhit-bez-
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3. Як навчитись сортувати сміття у себе вдома: 5 простих кроків. [Режим доступа: http://lviv1256.com/
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4. Україна без сміття. [Режим доступу: http://nowaste.com.ua].
5. Зелена крамничка. [Режим доступу: http://a4club.kiev.ua]. 

погибает или уже исчезло с лица Земли. Сейчас мы 
имеем очень удручающую картину современного 
мира, проблем экологии становится все больше. 
Огромные массы мусора выбрасываются в при-
роду, загрязняя нашу планету. Поэтому сейчас 
очень важно найти правильные пути решения 
данной экологической проблемы. Есть множе-
ство традиционных и нетрадиционных идей ис-
пользования и переработки мусора. Основная 
цель сортировки – получить полезную привычку 
не выбрасывать ценные вторичные ресурсы на 
мусорные свалки, научиться контролировать по-
купку бесконечных полиэтиленовых пакетов, а 
также упаковок, которые не перерабатываются в 
Украине [2; 5]. 

Проведенный мной опрос показал, что люди 
не готовы самостоятельно решать проблему сорти-
ровки бытового мусора, хотя и осознают важность 
данной проблемы. По моим наблюдениям, люди 
хотят этого и к этому готовы. Нужно всего лишь 
создать условия и вести просветительскую работу. 
Давайте же, наконец, позаботимся о нашей плане-
те, как о себе!

Мусорные баки, Германия
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ
Создание собственного сайта является объективной необходимостью для каждой современной компа-

нии. Размещение собственной странички в глобальной сети Интернет предоставляет широкие возмож-
ности для продвижения продукции и развития бизнеса. Наличие собственного сайта повышает статус 
компании в глазах потенциальных клиентови партнеров, а также является признаком стабильности, на-
дежности и профессионализма. Гармоничный дизайн и грамотно подобранное содержание создадут пози-
тивный образ фирмы

Целью исследования данной работы являются современные возможности создания сайтов, разработ-
ка эффективного плана разработки сайта для школы будущего. 

Объектом исследования является процесс создания web-сайта.
Предметом исследования являются этапы разработки web-сайта.
Для реализации цели работы необходимо решить следующие задачи: 
- проанализировать научную литературу и опыт ІТ-компаний;
- изучить основные типы сайтов;
- определить основные этапы разработки сайтов.
Методы исследований, которые использовали во время работы:
- анализ нучно-теоретических иссточников;
- анализ работы ІТ-компаний, её структурных отделов;
- информационный поиск в сети Интернет;
- систематизация информации.
Практическое значение работы состоит в четкой проработке этапов для последовательного созда-

ния сайта, что ложится в основу успеха всего проекта. Создание собственного сайта позволит компании 
занять достойное место на рынке, обеспечит клиентскую базу, а также откроет множество новых путей 
для продвижения и развития. 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ВЫБОР ВИДА САЙТА
Далеко не каждый клиент приходящий в 

веб-студию видит различия в видах веб-сайта, спо-
собен самостоятельно определить цели и задачи 
сайта. Он обращается к разработчикам с просьбой 
создать проект. Они же, в свою очередь, проводят 
подготовительный этап - анализируют для чего 
клиенту сайт, какие задачи он должен решать: вы-
полнять функцию представительства компании в 
Интернете или же продавать товар и услуги, стать 

качественной рекламой компании или быть стар-
тапом для молодой фирмы. Все это оговаривается 
с заказчиком. Он должен сам понимать зачем ему 
сайт, в чем он поможет его компании и с чем спра-
виться не сможет.

После того, как поставлены задачи, определя-
ется целевая аудитория. Важно понять для кого 
создается ресурс, что заказчик может предложить 
и как отреагирует аудитория на оффер. Целевая 
аудитория «диктует» свои правила, на основе по-
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лученных данных формируется структура сайта, 
контент, дизайн, функционал и др.

По назначению (цели создания) интернет-сай-
ты можно разделить на:

- контент-проекты;
- контакты и общение;
- электронная коммерция;
- сервисы.
Часто ресурс предоставляет собой гибрид вы-

шеуказанных видов.
Если говорить более простым языком, то мож-

но выделить такие типы сайтов:
- сайт-визитка;
- корпоративный web-сайт;
- промо-сайт;
- интернет-магазин;
- контент-проект;
- интернет-портал;
- форум;
- фотогалерея;
- блог. 
Далее проводится маркетинговый анализ, в 

который включен анализ конкурентов, сезонности 
товара или услуги, деятельности и ниши, конку-
рентоспособности предложения. Определяются за-
цепки и фишки, которые помогут привлечь внима-
ние посетителей. По завершению разрабатывается 
прототип сайта и демонстрируется клиенту.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Техническое задание – это документ, который 

составляется вместе с клиентом. Он включает де-
тальные характеристики ресурса:

- Пожелания по дизайну (цветовое оформле-
ние, применение фирменного стиля или его раз-
работка, соотношение графических элементов к 
текстовым);

- Семантическое ядро;
- Структуру сайта, количество страниц, катего-

рий, блоков;
- Функционал сайта (только стандартный или 

разработка дополнительных модулей, подробное 
их описание и цели);

- Применяемые технологии;
- Технические требования к ресурсу.
Техническое задание – это основа, на которую 

полагается каждый специалист, участвующий в 
разработке. Поэтому в составлении ТЗ участие за-
казчика – необходимо. Оно оговаривается и редак-
тируется до тех пор, пока клиент даст согласие и 
подпишет документ. Только после этого проект пе-
реходит в стадию создания.

На этапе формирования и обсуждения ТЗ также 
разрабатывается структура сайта, его навигация, 
количество категорий и подкатегорий, их после-
довательность размещения и т.д. Вся информация 

также включается в документ, который подписы-
вается заказчиком.

СОЗДАНИЕ МАКЕТА ДИЗАЙНА САЙТА
Все этапы создания сайта важны для качествен-

ного функционирования ресурса, но разработка 
дизайна – один из главных. Ведь дизайн – это то, 
что видит посетитель в первую очередь, оценива-
ет его и принимает решение остаться на странице 
или закрыть вкладку браузера.

Дизайнер основывается на техническом зада-
нии, рисует кнопки, баннеры и другие графиче-
ские элементы. Другими словами, тот прототип, 
который был создан на первом этапе разработки 
сайта, получает эстетичный внешний вид, произ-
водится в цветах, выбранными заказчиком. Если 
компания имеет корпоративный стиль, то дизайн 
разрабатывается в его соответствии. Или же может 
сначала разработаться фирменный стиль, а после - 
дизайн на его основе.

Важно отметить, что дизайнер рисует дизайн не 
каждой страницы, а шаблоны нескольких основных, 
используя тенденции веб-дизайна. Готовый макет пе-
редается клиенту и ожидает своего одобрения. Если 
необходимы доработки, дизайнер выполняет их и 
снова показывает макет заказчику. Дизайн дораба-
тывается до тех пор, пока он не будет утвержден.

СЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
САЙТА (ВЕРСТКА)

Верстальщик с помощью языка HTML перево-
дит готовый дизайн в рабочий проект. Ресурс по-
лучает жизнь, становится динамичным, все кноп-
ки работают. Ресурс становится кроссбраузерным 
и правильно отображается во всех существующих 
интернет-браузерах. На это же этапе создаются 
стили CSS.

Далее ресурс подключается к системе управле-
ния. С ее помощью создаются страницы, категории 
и подкатегории проекта, определяется порядок ра-
боты вкладки меню, расставляются гиперссылки. 
Ресурс получает окончательную структуру, кото-
рая будет представлена посетителям. Иногда сай-
ты могут использоваться без CMS (например, лен-
динги), поэтому сайт просто верстается на HTML и 
CSS языках без прикрутки к движку.

На этом же этапе верстаются категории и под-
категории, контент, который будет размещен на 
странице. Большое внимание верстальщик уделя-
ет верстке карточки товара для интернет-магази-
на, которая должна соответствовать техническим 
и пользовательским требованиям.

На завершающем этапе верстки разрабатыва-
ется адаптивная версия сайта. Она не обязательна, 
но рекомендована клиентам, желающим охватить 
мобильный трафик.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА
На этапах создания простого сайта (например, 

одностаничника) в программировании нет необ-
ходимости. Программист подключается к работе, 
если разрабатывается большой и сложный проект. 
Задачей специалиста стоит разработка сложных 
функций: калькулятора, системы оплаты с помо-
щью банковских карт, конвертер валюты, то есть 
всех тех функций, которые не входят в стандарт-
ный пакет функционала.

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТОМ
Предпоследний этап создания веб-сайта – на-

полнение страниц графическим и информацион-
ным контентом. Размещается видео, фото, тексты 
и другая информация, которую сможет увидеть 
или прочитать посетитель.

На основе семантического ядра пишутся 
SEO-статьи (если предполагается продвижение ре-
сурса СЕО-методом), контент-менеджер размещает 
графические элементы в логической структуре. 
Страницы проходят внутреннюю оптимизацию.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Важнейшую роль в процессе создания сайта 

играет его тестинг. Выполняет работу тестиров-
щик, который мониторит функциональность ре-
сурса по ряду критериев и выявляет ошибки, кото-
рые должны быть устранены.

Выбор домена и хостинга тоже можно вынести 
отдельным этапом. Он необходим, но может прово-
диться в любой момент процесса создания ресурса. 

По завершению работы готовый проект передается 
заказчику вместе с логинами и паролями к системе 
управления. После сдачи проекта клиент может за-
казать услугу продвижения и поддержки проекта, 
оплатив их стоимость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ 
СДАЧИ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИКУ

Редко после того, как пароли и доступ к сайту 
выданы заказчику, сотрудничество с исполните-
лем заканчивается. Чаще всего клиенты заказыва-
ют дополнительные услуги, например:

• Обновление каталога, материалов, выкладка 
товаров и их описание;

• Обучение работе с сайтом;
• Поддержка сайта;
• Продвижение ресурса;
• Написание статей, наполнение категорий СЕ-

О-текстами и др.
Важно отметить, что вся поэтапное создание 

сайта контролируется заказчиком. По окончанию 
каждого этапа готовый результат демонстрирует-
ся клиенту и согласовывается с ним. Это помогает 
заказчику контролировать работу исполнителя, а 
исполнителю понимать доволен ли клиент резуль-
татами его работы.

ВЫВОДЫ
1. Проанализировав опыт IT компаний можно 

сделать вывод, что процесс создания веб-сайтов 
может отличаться в зависимости от ситуации и 
потребностей клиента. Например, если клиенту 
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необходим только дизайн, то процесс завершается 
на стадии UX/UI-дизайна. Некоторые стартапы ис-
пытывают трудности с формулированием объема 
задач и имеют только общее видение проекта, по-
этому процесс работы с ними может тоже отли-
чаться. В зависимости от особенностей проекта, 
используют некоторые техники agile, такие как 
менеджмент оставшихся задач (бэклога) и ис-
пользование строго определенных отрезков вре-
мени (спринтов).

2. В ходе работы были проанализированы совре-
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менные тенденции сайтостроения, осуществлен 
обзор основных типов сайтов, принципов создания 
веб-ресурсов, их структуры и функциональности 
для взаимодействия основных компонентов.

3. Со временем процесс создания сайтов может 
значительно меняться. С каждым годом появляют-
ся новые инструменты, их тестируют, анализиру-
ют, облегчают ли они выполнение задач, пробуют 
новые подходы и решения, но, в целом, описанный 
выше процесс позволяет работать эффективно и 
достигать лучших результатов.
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Черкашин Д.А., Бурдыкина Е.В.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДЖАЗА: 
ИСТОКИ. СТИЛИ. ИСПОЛНИТЕЛИ

Актуальность работы: Джаз принадлежит к импровизационным видам музыки, в которых акцент 
делается на сам процесс музицирования. Специфика джаза определяется его происхождением, т.е. каче-
ственным синтезом европейской и внеевропейской музыкальных культур, а также последующим уникаль-
ным процессом его развития. Джаз захватил в свой оборот все мировое множество музыкальных языков и 
музыкальных эстетических концепций. 

Цель работы: Оделить истоки джаза, систематизировать и охарактеризовать джазовые стили и 
определить их культовых представителей. 

Бесконечное разнообразие толкований не дает 
шансов придти к единому и бесспорному заключе-
нию о том, что такое есть джаз с чисто музыкаль-
ной точки зрения. Маршалл Стернс (1908–1966), в 
книге «История джаза» писал: «Прежде всего, где 
бы вы ни услышали джаз, его всегда гораздо лег-
че узнать, чем описать словами». Исследование 
его истоков и стилевых составляющих – важный 
аспект постижения джаза как явления мировой му-
зыкальной культуры.

Рабочие песни
Джаз возник в США в результате синтеза мно-

гочисленных элементов переселенных музыкаль-
ных культур народов Европы, с одной стороны, и 
африканского фольклора – с другой. Музыка для 
африканцев имеет в большей степени, чем для ев-
ропейца, прикладное значение. Она часто связана 
с трудовой деятельностью. Негритянские рабочие 
песни служили для координации усилий работаю-
щих людей – на хлопковых плантациях в поле, при 
выполнении разгрузок в порту, в каменоломнях 
или на лесоповале, при прокладке первых желез-
ных дорог Центральными персонажами этих песен 
обычно бывали легендарные американские народ-

ные герои – Джон Генри, Буффало Билл, Поль Ба-
ньян, Лонг Джон и др. Эти песни уже обладали ха-
рактерными чертами, которые можно обнаружить 
затем в джазе – взаимодействие запевалы и хора 
или вокальных групп, использование блюзового 
звукоряда, энергичная, крикообразная манера пе-
ния (шаут), синкопирование и др. Одной из таких 
самых знаменитых «рабочих песен» является “Take 
This Hammer» анонимного автора.

Духовная музыка
Важную роль в формировании афро-американ-

ской музыки играл процесс обращения в христи-
анскую веру привезенных из Африки рабов. Цер-
ковь трактовалась ими и как возможность ухода 
от страшной реальной жизни. По этим и другим 
причинам музыка, звучащая в церкви для негров, 
несла в себе и черты канонических европейских 
церковных песнопений и всевозможных элементов 
языческих культов, пришедших с их исторической 
родины. Духовные песнопения североамерикан-
ских негров, так называемые «спиричуэлс», соче-
тают в себе отличительные элементы африканских 
исполнительских традиций (коллективная импро-
визация, характерная ритмика глиссандо, нетем-
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перированные аккорды, особая эмоциональность) 
со стилистическими чертами пуританских гимнов. 
Ранние спиричуэл исполнялись без музыкального 
сопровождения, они существовали, как вокальное 
произведение для солиста и хора. Позже, во второй 
половине XIX века возникают концертные образцы 
культовой музыки, написанные композиторами 
и перенесенные на ноты. Они были включены в 
первый сборник негритянских мелодий, который 
назывался «Песни рабов США» (1867г.). Модифика-
цией спиричуэл в применении к новому веку стал 
жанр госпел–сонг. Его название происходит от ан-
глийского слова «Евангелие» (Gospel). Госпел осно-
вывается на евангелических текстах, но отличия 
этим не исчерпываются. Этот жанр представляют 
Мэхэлия Джексон (Mahalia Jackson), но и джазовые 
музыканты от Луи Армстронга (Louis Armstrong) до 
Дюка Эллингтона. 

Блюз
Блюз является представителем светского музи-

цирования американских негров, появившегося за-
долго до джаза. В сущности, он оказывается анало-
гом баллад, завезенных переселенцами из Старого 
Света, но с характерными афро–американскими 
чертами. Само слово «blue» очень многозначно и 
расшифровывается, как «голубой», «грустный», 
«меланхоличный», «унылый» и др. “Blues» связано 
с английским «blue devils» (букв. «голубые дьяво-
лы», иначе говоря, «когда на душе кошки скребут»). 
Поэзия блюзов по-народному проста, красочна и 
порой полна юмора, тематика их текстов крайне 
разнообразна. В них говорится о различных со-
бытиях повседневной жизни негра, но при этом 
блюзовый певец преобразует любое событие в свое 
собственное, внутреннее беспокойство. «Я смеюсь, 
чтобы удержаться от слез, - писал негритянский 
поэт Лэнгстон Хьюз, такая вот горько–сладкая 
блюзовая смесь». Самым известным исполнителем 

блюза был талантливый негритянский композитор 
и музыкант Уильям Кристофер Хэнди. получивший 
прозвище «Отец блюза». Уже в 1912 г. им был издан 
первый нотный сборник блюзов, в 1914 г. он сочи-
нил свой самый знаменитый «Сен–Луи блюз», а в 
1926 г. Хэнди выпустил в Нью–Йорке свой наиболее 
авторитетный труд – книгу «Антология блюзов»

Рэгтайм
Рэгтайм – еще один специфический жанр 

афро–американского музицирования, сложив-
шийся к концу XIX века. Слово это означает «рва-
ное» или «разорванное время», конкретно термин 
«rag» означает звуки, появляющиеся между доля-
ми такта. Фактически, это означает ярко выражен-
ное синкопирование в мелодической линии на базе 
ровного аккомпанемента в четвертых или восьмых 
долях такта. В узком смысле слова рэгтайм озна-
чает американский аналог европейской фортепи-
анной музыки конца прошлого века. Источником 
рэгтайма явилось творчество первоначально про-
винциальных негров – пианистов. Для их импро-
визационной манеры было характерным исполь-
зование ритмических сдвигов, «неправильных» 
акцентов, опора на «блюзовые» ноты. С переме-
щением в столичные условия рэгтайм теряет свою 
импровизационную сущность и становится жан-
ром композиторской музыки. Самый знаменитый 
исполнитель и композитор этого жанра Скотт Джо-
плин (Scott Joplin). 

Новоорлеанский период джаза
Согласно общепринятой легенде, джаз родился 

в Новом Орлеане. Разумеется, в этом утверждении 
много от легенды. В этом городе, расположенном 
в штате Луизиана, к началу нашего века сложи-
лась уникальная питательная среда для зачатия и 
рождения джаза. Новый Орлеан, расположенный 
в устье реки Миссисипи, на пересечении торговых 
путей, давно привлекал к себе внимание людей 
самых разных национальностей и сословий. До 
вхождения в состав Соединенных Штатов Луизиа-
ной владели французы, испанцы. Нации в городе 
были перемешаны в крайней степени, равно как 
богатство и нищета. Креольские музыканты сы-
грали значительную роль в формировании джаза. 
Благодаря своему знакомству с легкой классиче-
ской музыкой и европейской техникой игры, они 
могли играть на европейских инструментах более 
точно, умели читать ноты, были более образован-
ными, обладали более высоким исполнительским 
уровнем 

Чикагский джаз
В 1917 году, в связи с вступлением Соединенных 

Штатов в Первую мировую войну, власти объявля-

Луи Армстронг
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ют Новый Орлеан стратегически важным городом 
и, под этим предлогом, закрывают увеселитель-
ные заведения, дававшие работу многочисленным 
музыкантам. Из–за этого начинается мощная ми-
грация музыкантов на Север, в первую очередь в 
Чикаго, где к началу 20–х годов концентрируются 
лучшие музыкальные силы, как из Нового Орлеана, 
так и из других городов США. Типичным приме-
ром таких ансамблей стал знаменитый «Creole Jazz 
Band» Джозефа «Кинга» Оливера (Joseph «King» 
Oliver). Благодаря «Кингу» в Чикаго происходят 
стилистические изменения звучания такого рода 
оркестров. Духовой бас постепенно вытесняется 
контрабасом, банджо заменяется гитарой, а труба, 
как более выразительный инструмент, замещает 
корнет. В Чикаго концентрируются и целый ряд 
звезд из Нового Орлеана: Сидней Беше, Фредди 
Кеппард. В результате перехода к городской жиз-
ни, слияния с эстрадой на передний план выходят 
вокалистки. В это же время возникает характерный 
стиль пения джазовых инструменталистов. Харак-
терный пример – хорошо известное пение Луиса 
Армстронга и его же «скэт» – слоговое пение, кото-
рым он подражал своим же соло на трубе.

 
Гарлемский джаз

Фортепианная школа. В 20–е годы параллельно 
с Чикаго стала бурно развиваться джазовая жизнь 
в Гарлеме – негритянском районе Нью-Йорка. В 
Гарлеме возникла и развивалась фортепианная 
школа страйд–пиано, сформировавшая гарлем-
ский фортепианный стиль. Этот стиль продолжал 
развитие рэгтаймовой игры и опыт баррел–хауз. 
Мелодия в страйде строилась в отрыве от граунд–
бита. При этом левая рука чередовала бас на 1 и 3 
долю с аккордом на четные доли. Аккорд брался в 
среднем регистре, бас в низком, в результате чего 
левая рука совершала своеобразные шаги, что и 
дало название стилю (stride – большой шаг). Одним 
из основоположников гарлемской школы был ве-
ликолепный пианист, имевший неплохое академи-
ческое образование – Джеймс Пи Джонсон.

Свинг
Одной из главных форм воплощения стиля 

«свинг» стала импровизация солиста на фоне 
подготовленного и достаточно сложного акком-
панемента. Этот стиль требовал от музыкантов 
хорошей техники, знания гармонии и принципов 
музыкальной организации. Главная форма такого 
музицирования – большие оркестры или биг–бэн-
ды, получившие невероятную популярность среди 
широкой публики во второй половине 30-х годов. 

Состав оркестра постепенно приобрел стан-
дартную форму. Он включал в себя от 10 до 20 чело-
век. Для свингового биг–бэнда характерно массив-

ное и полное звучание, часто применяется унисон, 
а также перекличка групп оркестра (антифон). Но-
сителем ритма, как и в традиционном джазе, здесь 
является большой барабан, однако вместо двух 
(«ту-бит») акцентируются все четыре доли такта 
(«фоур-бит»). Одним из самых популярных стал 
оркестр «короля свинга» Бенни Гудмена (Benny 
Goodman). Одним из самых популярных джазово–
танцевальных оркестров Америки к концу 30–х го-
дов стал оркестр Гленна Миллера (Glenn Miller). 

Стиль «буги-вуги»
В эпоху свинга получила особое развитие спец-

ифическая форма исполнения блюза на форте-
пиано, называемая «буги-вуги». Этот стиль был 
заимствован пианистами Южных штатов у испол-
нителей на банджо и гитаре. Для пианистов буги–
вуги характерно постоянное проведение остинат-
ных фигур в левой руке типа «шагающего» или 
«блуждающего» баса. Зародился этот стиль в Кан-
зас–Сити и в Сент–Луисе, затем получил распро-
странение в Чикаго. Но настоящую популярность 
он приобрел с появлением на широкой публике 
трех виртуозов «Мид Лакс» Льюиса («Meade Lux» 
Lewis), Пита Джонсона (Pete Johnson) и Альберта 
Аммонса (Albert Ammons). 

Бибоп
В начале 40–х годов многие творческие музы-

канты начали остро ощущать застой в развитии 
джаза. Попытка вырваться из тупикового состоя-
ния была предпринята молодыми, в первую оче-
редь – нью-йоркскими музыкантами, к числу ко-
торых можно отнести альт–саксофониста Чарли 
Паркера (Charlie Parker), трубача Диззи Гиллеспи 
(Dizzy Gillespie), ударника Кенни Кларка (Kenny 
Clarke), пианиста Телониуса Монка (Thelonious 
Monk). Постепенно в их экспериментах стал вы-
рисовываться новый стиль, получивший с легкой 
руки Гиллеспи название «бибоп» или просто «боп». 
На первых порах музыка боперов шокировала слу-
шателей, воспитанных в традициях свинга, их 
музыка высмеивалась критикой, записи не изда-
вались фирмами звукозаписи. Бунт музыкальной 
молодежи был связан не только с протестом про-
тив сладкой гладкости свинговой музыки, но и 
против возвеличивания черт старого традицион-
ного джаза. В числе первых были Диззи Гиллеспи, 
Чарли Паркер, трубач Бенни Харрис (Benny Harris), 
а уже в конце 1944 года Диззи был назван «новой 
звездой». В 1945 году в игру вступает совсем моло-
дой трубач Майлс Дэйвис (Miles Davis). 

Ранний кул
Во всей истории джаза постоянно происходи-

ла смена этапов, которые в своих выразительных 
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средствах тяготели к более горячей (hot) или более 
прохладной (cool) стороне джаза. В новой музыке 
внимание сконцентрировалось на поиске новых 
выразительных средств в сочетаниях тембров, 
баланса разных инструментов, характера фрази-
ровки, единства общего движения музыкальной 
фактуры. В состав оркестра стали вводиться неха-
рактерные для традиционного джаза инструмен-
ты: валторна, флейта, рожки, туба. Количество 
музыкантов в таких ансамблях возросло до 7–9 че-
ловек, а сами подобные комбинации получили на-
звание комбо (combination). Музыка, исполняемая 
этими составами, носила явно не развлекатель-
ный, а скорее филармонический характер. Одним 
из первых ансамблей подобного рода был коллек-
тив, собранный под именем Майлса Дэйвиса для 
записи в студии компании «Capitol» в 1949 году. 
Существенный эффект новой музыки принадле-
жал особым аранжировкам, сделанным главными 
участниками состава, в частности, Гилом Эвансом 
(Gil Evans), находившимся под сильным влиянием 
французских импрессионистов.

Стиль «прогрессив»
Стиль «прогрессив», как один из вариантов 

соединения джаза и симфонической музыки, раз-
вивался несколькими оркестрами и эксперимен-
тальными составами. Они создавали специаль-
ный репертуар «серьезной», часто программной 
направленности. В этой лаборатории разрабаты-

вались новые методы аранжировки современной 
джазовой музыки, привлечения симфонических 
приемов, создание концертных форм джаза. По-
иски оркестров стиля «прогрессив» носили весь-
ма глубокий и радикальный характер, вплоть до 
введения приемов додекафонии. Одним из глав-
ных шагов в этом направлении была запись орке-
стром Стэна Кентона в 1943 году пьесы «Artistry In 
Rhythm», основанной на теме Мориса Равеля. 

Третье течение
Термин «третье течение» (third stream) был 

введен критиком Джоном Уилсоном (John Wilson). 
Он обозначил альтернативу, а точнее – варианты 
синтеза академической музыки и джаза. Для ком-
позиций «третьего течения» характерно более ор-
ганичное слияние европейской композиторской 
техники с джазовыми традициями. Наиболее яр-
кими представителями этого направления в США 
были музыканты и композиторы Гюнтер Шуллер, 
Джон Льюис (руководитель «Модерн джаз квар-
тета»). Существенный вклад внесли, Дэйв Брубек, 
Уинтон Марсалис (Wynton Marsalis) и его оркестр 
Линкольн–Центра.

«Ритм–энд–блюз»
В конце 40-х и начале 50-х возникла новая 

разновидность – «ритм-энд-блюз» – это была го-
родская модификация классического блюза, полу-
чившая распространение в негритянских районах 
крупнейших городов США. Используя основные 
мелодико – гармоничские средства блюза, « ритм-

Дейв Брубек

Гил Эванс
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энд-блюз» отличается существенным усилением 
инструментального сопровождения, экспрессив-
ной манерой исполнения, более быстрыми темпа-
ми.

Хардбоп
В начале 50–х годов продолжили развитие, ка-

залось бы, уже исчерпавшего себя стиля бибоп. В 
этой тенденции сыграл существенную роль рост 
самосознания афроамериканцев, характерный для 
50-х годов. Вновь было обращено внимание на со-
хранение верности афроамериканским импрови-
зационным традициям. При этом все достижения 
бибопа были сохранены, но к ним прибавились 
многие наработки кула и в области гармонии, и в 
сфере ритмических структур. Основное внимание 
эти музыканты уделяли не виртуозным скорост-
ным пассажам в верхнем регистре, а продуманным 
и логичным мелодическим линиям. Музыка при-
обрела резкость, язвительность и новое измере-
ние свинга. В него включились трубачи Клиффорд 
Браун (Clifford Brown), Дональд Берд (Donald Byrd), 
пианисты Телониус Монк, Хорас Силвер, барабан-
щик Арт Блэйки (Art Blakey), саксофонисты Сонни 
Роллинз (Sonny Rollins), Хэнк Мобли (Hank Mobley), 
Кэннонболл Эддерли, контрабасист Пол Чэмберс 
(Paul Chambers) и многие другие.

Фанки
Часть музыки, появившейся в период «хардбо-

па», естественным образом вобрала блюз, исполь-
зуемый в медленном или среднем темпе с особой 
экспрессией, опирающийся на ярко выраженный 
бит. Этот стиль получил название «фанки» (funky). 
Слово это сленговое и означает усилительное опре-
деление острого, едкого запаха или вкуса. В джа-
зе это синоним музыки приземленной, «настоя-
щей». Джазовые музыканты экспериментировали 
с фольклором разных народов, их привлекал им-
прессионизм и атонализм, они стали увлекаться 
старинной музыкой. Ряд музыкантов обратились к 
композициям, сильно приправленным звучанием 
традиционного блюза и религиозных песнопений. 
Из стиля фанки выросла фигура Чарлза Мингуса. 
Его вполне можно причислить к очень немного-
численному разряду джазовых композиторов. Сам 
он считал себя последователем Дюка Эллингтона 
и обращался к той же сфере афро-американской 
культуры, религиозности, мистицизму – области, 
требующей использования приемов стиля фанки.

Ладовый джаз
К концу 50–х годов наиболее творческие му-

зыканты столкнулись с проблемой усложнения 
гармонических средств, используемых как в хард-
бопе, так и в куле. Некоторые музыканты, в частно-

сти Майлс Дэйвис, Джон Колтрейн (John Coltrane), 
пианист Билл Эванс поняли, что они находятся у 
границы исчерпания развития возможностей гар-
монических усложнений. В джазовых импровиза-
ционных условиях был найден выход – использо-
вание одного – двух аккордов продолжительное 
время, построение на них изощренной мелодиче-
ской импровизации. Ряд музыкантов хардбопа – 
Чарлз Мингус, Сонни Роллинз – вплотную подошли 
к ладовому джазу, упрощая гармоническую схему 
импровизации. Характерным примером ладового 
построения является тема «So What», состоящая из 
двух ладов, один из которых используется первые 
16 тактов и затем возникает вновь на последние 8 
после бриджа с иным ладом. На этих структурах 
музыканты строят мелодические импровизации, 
которые не обыгрывают аккорды, а ведут мелоди-
ческую линию, используя ступени лада.

Фри-джаз
В начале 60–х годов очередной виток развития 

джазовых стилей был обусловлен, в значительной 
мере, усилением расового самосознания негритян-
ских музыкантов. В музыке это вновь проявилось 
в желании отказаться от европейской составляю-
щей, вернуться к корневым источникам джаза. В 
новом джазе чернокожие музыканты обратились к 
нехристианским религиям, в первую очередь к буд-
дизму, индуизму. С другой стороны, это время ха-
рактерно возникновением волн протеста, социаль-
ной неустойчивости, независимой от цвета кожи 
(движение хиппи, анархизм, увлечение восточным 
мистицизмом). Появившийся в это время «свобод-
ный джаз» (free jazz) совершил резкий поворот в 
сторону от всего основного пути развития джаза. 
Сочетание полноты духовных и эстетических пе-
реживаний с принципиально новым подходом к 
организации музыкального материала полностью 
отгородило новый джаз от сферы популярного ис-
кусства. К началу 70–х годов интерес к свободному 
джазу начинает захватывать творчески настроен-
ных музыкантов Европы, которые нередко объе-
диняют его принципы «свободы» с наработками 
европейской музыкальной практики XX века – ато-
нальностью, серийной техникой, алеаторикой, со-
нористикой и др. 

Джаз-рок
Первоначальное определение «джаз-рока» 

было наиболее ясным: сочетание джазовой им-
провизационности с энергетикой и ритмами 
рок-музыки. Вплоть до 1967 года миры джаза и 
рока существовали практически раздельно. Но к 
этому времени рок становится более творческим 
и усложняется, возникает психоделический рок, 
соул–музыка. В то же время некоторым джазовым 
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музыкантам стал надоедать чистый хардбоп, но 
они не хотели играть и трудную для восприятия 
авангардистскую музыку. В результате две различ-
ных идиомы начали обмениваться идеями и объ-
единять свои силы. Начиная с 1967 года, гитарист 
Ларри Кориелл (Larry Coryell), вибрафонист Гэри 
Бертон (Gary Burton), в 1969 году барабанщик Билли 
Кобэм (Billy Cobham) с группой «Dreams», в которой 
играли братья Брекер (Brecker Brothers), начали ос-
ваивать новые просторы стиля. 

К концу 60–х Майлс Дэйвис обладал необхо-
димым потенциалом для перехода к джаз–року. 
Он был одним из создателей модального джа-
за, на основе которого, используя ритмику 8/8 и 
электронные инструменты, Майлс делает новый 
шаг, записав альбомы «Bitches Brew», «In a Silent 
Way». Главными группами нового направления 
стали «Return To Forever», «Weather Report», «The 
Mahavishnu Orchestra», различные ансамбли Майл-
са Дэйвиса. Они играли высококачественный джаз-
рок, который объединял огромный набор приемов 
и джаза и рока. 

Фьюжн
В 70-е годы джаз-рок становится неимоверно 

популярным, в него идут наиболее активные му-
зыкантские силы. Более развитый в отношении 
синтеза различных музыкальных средств джаз-рок 
получил название «фьюжн» (сплав, слияние). До-
полнительным импульсом для «фьюжн» послужил 
очередной (уже не первый в истории джаза) по-
клон в сторону европейской академической музы-
ки. Фактически, на этом этапе фьюжн продолжает 
линию «третьего течения» 50–х годов.Соединение 
различных культурных влияний сказывается даже 
в составах наиболее интересных ансамблей. Харак-
терным примером может служить «Weather Report», 
руководимый поначалу американизированным ав-
стрийским клавишником Джозефом Завинулом и 
американским саксофонистом Уэйном Шортером 
(Wayne Shorter), каждый из которых в разное время 
прошел школу Майлса Дэйвиса. В ансамбле объе-
динились музыканты из Бразилии, Чехословакии, 
Перу. В дальнейшем с Завинулом стали сотрудни-
чать инструменталисты и вокалисты практически 
со всего мира. В наследнике «Weather Report», про-
екте «Syndicat» география музыкантов простирает-
ся от Тувы до Южной Америки.

World Jazz
«Всемирный джаз» (World Jazz) – термин, 

странно звучащий по–русски, относится к сплаву 
музыки Третьего мира, или «всемирной музыки» 
(World Music), с джазом. Это, очень разветвленное, 
направление можно разделить на несколько видов. 
Новые музыкальные стили, появляющиеся благо-

даря органичным способам объединения джазо-
вой импровизации с первоначальными идеями 
и инструментами, гармониями, композиторской 
техникой и ритмами существующей этнической 
традиции. Результат оказывается оригинальным, 
причем он четко отражает существенные аспекты 
этники. Примеры такого подхода многочисленны 
и включают ансамбли Дона Черри, Codona и Nu, 
Энди Наррелла (Andy Narell) в 90-х, который сме-
шал музыку и инструменты Тринидада с импрови-
зациями джаза и стилем фанк.

Funk
Современный фанк относится к популярным 

направлениям джаза 70–х и 80–х, в которых ак-
компаниаторы играют в стиле черного поп–соул и 
музыки фанка, в то время как обширные сольные 
импровизации имеют более творческий и джазо-
вый характер. Вместо того, чтобы использовать 
многообразный накопленный набор джазовых 
идиом из арсенала современных джазовых сак-
софонистов (Чарли Паркер, Ли Кониц, Джон Кол-
трейн, Орнетт Коулман), В период от 1971 до 1992 
года Майлс Дэйвис руководил ансамблями, испол-
няющими сложную разновидность этого стиля, 
хотя саксофонисты, входящие в его группы, нахо-
дились под влиянием Джона Колтрейна, а его ги-
таристы демонстрировали современное джазовое 
мышление вместе с влиянием Джими Хендрикса 
(Jimy Hendrix). 

Аcid jazz
Многие считают родоначальником этого на-

правления поздние составы Майлса Дэйвиса. Тер-
мин «acid jazz» («кислотный джаз») закрепился за 
одним из видов легкой джазовой музыки, преиму-
щественно танцевального жанра, объединяемой 
тем, что частично она играется «живыми» музы-
кантами, а остальное берется либо в сэмплирован-
ном виде, либо в виде звуков, для получения ко-
торых используют пластинки, чаще всего старые, 
виниловые сорокапятки, которые выпускаются 
для дискотек. Acid jazz имеет и более радикальное 
крыло авангардного плана – примером могут слу-
жить работы британского гитариста Дерека Бейли 
(Derek Bailey). 

Сrossover
В течение последних двух десятилетий воз-

никло много различных комбинаций, для которых 
промоутеры и публицисты любят использовать 
выражение «Современный Джаз», применяемое 
для описания «слияний» джаза с элементами поп–
музыки, ритм–энд–блюза и «всемирной музыки». 
Однако слово «кроссовер» более точно обозначает 
суть дела. Кроссовер и фьюжн достигли поставлен-
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ной цели и увеличили аудиторию джаза, особенно 
благодаря тем, кто пресытился другими стилями. 
Примеры стиля кроссовер занимают область от 
Эла Джарро (Al Jarreau) и записей вокала Джорджа 
Бенсона (George Benson) до Кенни Джи (Kenny G), 
«Spyro Gyra». 

Smooth jazz
«Smooth jazz» (приглаженный джаз) является 

продуктом стиля фьюжн, в котором подчеркнута 
смягченная, приглаженная сторона музыки. Вооб-
ще, «smooth jazz» полагается в большей степени на 
ритмы и мелодические линии вместо импровиза-
ции. В нем используются звуковые пласты синтеза-
торов, фанк-ритмы, фанк-бас, упругие линии гита-
ры и трубы, альт- или сопрано-саксофона. Музыка 
не интеллектуальна, подобно хардбопу, но она и 
не слишком энергична, как фанки или соул–джаз. 
Композиции «smooth jazz» выглядят упрощенно, 
поверхностно и отполировано, причем общее зву-
чание имеет большее значение, чем индивидуаль-
ные части. Характерными представителями стиля 
«smooth» являются Джордж Бенсон, Кенни Джи, 
группа «Fourplay», Дэвид Сэнборн, «Spyro Gyra», 
группа «The Yellowjackets», Расс Фриман.

Таким образом, музыкальная культура джаза 
богата и разнообразна в жанрово-стилевом аспек-
те. Стили джаза формировались и оттачивались 
в творчестве ярких самодеятельных и професси-
ональных композиторов и исполнителей. Пройдя 
период становления, многие стилевые разновид-
ности вошли в репертуал профессиональной кон-
цертной музыки.Джаз изучают в современных му-
зыкальных учебных заведениях. Идеологический 

образ «враждебной музыки», который закрепился 
за джазом в 30–70-х гг. ХХ века в нашей стране, 
теперь воспринимается как исторический казус, 
следствие политических противостояний и пере-
косов. Музыка джаза предполагает свободу само-
выражения, искренность импровизации, смелые 
гармонические решения и творческое мастерство 
исполнителя.

Джордж Бенсон
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Яковенко Д.С., Бугаєнко К.В.

ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ВІТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Сьогодні, в епоху розбудови національної держави, украй важливо відновити історичну пам’ять, поверну-

ти українців до тих святих початків, що є наріжним каменем національної свідомості. Повернення давніх і 
впровадження нових традицій - один зі шляхів державного поступу.

Український народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних ба-
гатьма поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість, настанови щодо способу життя. Вони 
закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них - світовідчуття та світосприймання україн-
ського народу, обґрунтування взаємин між людьми, цінність духовної культури народу.

Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів та прадідів, не втратили свого значення й сьогодні. Збага-
чені кращими зразками народної творчості – обрядовими піснями, віршами, легендами, - вони є найдорож-
чою скарбницею духовної культури народу України. Чим глибше їх вивчаєш, тим більше пізнаєш світоглядне 
начало наших предків.

Метою даної роботи є характеристика особливостей та форм традиційного вітання української куль-
тури. Визначена мета вимагала в ході дослідження розв’язання наступних завдань:

- окреслити зміст визначення поняття українського мовленого етикету - вітання;
- проаналізувати історію виникнення та форми традиційного вітання українського народу;
- розкрити вплив чинників на формування та вживання етикетних форм привітання;
- охарактеризувати та з’ясувати роль словесної формули привітання та її вплив на ментальність су-

часних громадян України.
Об’єктом дослідження є традиція та культура вітання українського народу.
Предметом дослідження є особливості та форми традиційного вітання в багатомовній Україні.
Методи дослідження. У роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання істо-

ричних явищ, зокрема: діалектичний метод, формально-логічний, історичний, системно-структурний. Метод 
історичного аналізу дозволяє розглянути зміст українського мовного етикету; порівняльний аналіз - поступовий 
розвиток словесних форм традиційного вітання українців у різний період розвитку української державності.

В основі понять «народ» та «нація» лежать 
одвічні традиції - трудові, моральні, естетичні. На-
родні традиції - це форми діяльності та поведінки 
людей, звичаї, правила, цінності, уявлення, які ма-
ють історичне коріння та передаються з покоління 
в покоління. Традиції створюються на основі тих 
форм діяльності, які не раз підтвердили свою ефек-
тивність, суспільну вагу та індивідуальну користь.

Традиції і звичаї бувають родинно-сімейні, ре-

гіональні й загальнонаціональні. Вони об’єднують 
минуле й майбутнє народу, інтегрують етнічну 
спільноту людей у високорозвинену сучасну націю. 
Це одвічні духовні основи розвитку народу, нації, 
які втілюють у собі досягнення в ідейному, мораль-
ному, трудовому та естетичному житті.

Роль традиції у розвитку людства етнологи пов’я-
зують із роллю пам’яті в розвитку окремої людини. 
Основна функція пам’яті полягає у збереженні набу-
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того досвіду, попередніх вражень, уявлень та думок.
Осередям українських виховних традицій є ду-

ховні здобутки і народні ідеали, пов’язані з народ-
ним світоглядом, релігією, мораллю та історією 
українського народу. В українській сім’ї завжди 
визнавали культ предків, панувала пошана до діду-
ся й бабусі, до батьків. До них діти зверталися на 
«Ви». Така атмосфера забезпечувала відчуття ціліс-
ності родоводу.

Утвердженню сімейних вартостей сприяло 
святкування релігійних свят. Актом гуманістич-
ного виховання був звичай, за яким діти носили 
святу вечерю бабусі, хрещеним батькам, родичам, 
сусідам. Стосунки у родині завжди характеризува-
лися повагою, демократизмом, гумором.

Першочергова роль належала українській 
матері, яка залишалася головним вихователем і 
носієм народних традицій та звичаїв. Відомо, що 
виховання в сім’ї має вирішальне значення, якщо 
у родині панувала культура та мова, знання звичай 
та традицій, якщо батьки виявляють прихильність 
до всього українського - до пісні, книжки, одягу, 
влаштування помешкання. Тоді поступово почи-
нає складатися чітка система духовного виховання 
дітей та молоді, що забезпечувала різносторонній 
розвиток особистості. Ця система була не менш 
прогресивна, ніж рицарські системи на заході. По-
яснюється це історичними особливостями розвит-
ку українського народу, і, зокрема, відповідальні-
стю батьків за виховання своїх дітей.

Звичай - набір працездатних правил поведін-
ки, що дозволяють людям найкращим чином взає-
модіяти один з одним. Це основа світогляду, основа 
святості, основа символіки, філософська категорія, 
нарешті це поняття вимагає відповідної поваги, 
яка має базуватися на знаннях. Щоб краще зро-
зуміти усю глибинність та значимість терміну зви-
чай, нам потрібно розуміти значення обряд [5, с.8].

Етикет - вироблені суспільством норми по-
ведінки. Він відрізняється залежно від конкретної 
епохи й культурного середовища. Умовно його 
поділяють на ситуаційний та професійний, світсь-
кий та діловий. Своєрідною опорою етикету є сло-
весний рівень, він репрезентує етнічну самобут-
ність народу та його систему спеціальних висловів 
ввічливості. Що позначає це термін? Ввічливість 
- дотримування правил етикету, демонстрування 
уважності та люб’язності до оточуючих людей. Під 
ввічливістю зазвичай розуміють вміння шанобли-
во і тактовно спілкуватися з людьми, готовність 
знайти компроміс і вислухати протилежні точки 
зору. Це набір фраз, які ми чуємо щодня: знайом-
ства, звертання, вітання, прощання, подяки, спів-
чуття, відмови. Але знання правил мовного етике-
ту є показником зовнішньої культури людини, він 
має вплив на формування особистості, виховання 

моралі та духовності у суспільстві.
Мовний етикет розроблявся на протязі тися-

чоліть і відбивав культурні традиції української 
нації, тому в основі національних традицій спілку-
вання лежать загальнолюдські цінності: доброзич-
ливість, повага, привітність.

Виплекана віками українська культура регла-
ментувала всю систему поведінки людини та її 
стосунків у громаді. На той час давня Україна-Русь 
була однією з найбільших у середньовічній Європі 
та Азії. Високий рівень господарства і торгівлі, ро-
звиток культури і освіти, прийняття християнства і 
античної культурної спадщини все це робило Київсь-
ку державу особливо привабливою для сусідів у пи-
танні торгівлі та захисту західноєвропейських країн 
від натиску кочовиків з Півдня та Сходу. Привітання 
настільки поширене, що 21 листопада навіть відзна-
чається Всесвітній день привітань.

При зустрічі козаки вітали один одного, бажа-
ли здоров’я. У такі хвилини у них починав діяти 
своєрідний сценарій, закладений, мабуть, самим 
укладом їхнього життя. Його завжди дотримува-
лись і на Січі, і в паланках, і по зимівниках. Ось 
зібралися декілька козаків провідати свого товари-
ша в зимівнику чи в курені. Сіли на коней і гайда в 
гості. Опинившись на подвір’ї господаря, вони не 
злізають з коней. Один з козаків голосно, щоб по-
чув власник садиби, промовляє: «Пугу, пугу, пугу», 
це означало: «Здраствуй, добрий день». Почувши 
привітання, з куреня, відчинивши вікно, озивалися: 
«Пугу, пугу» - двічі. Хтось із гостей відповідав: «Козак 
з Лугу», після чого вони ставлять коней на припону й 
заходять у курінь до товариша-братчика.

Гасло «Пугу, пугу, пугу» використовувалося ко-
заками й за інших обставин, під час військових дій 
на суходолі чи на морі. Наприклад, спостерігаючи 
за турецьким кораблем, каторгою чи сандалом, ко-
заки подавали сигнал тим, хто сидів у трюмі галери 
прикований ланцюгами до весел. Козаки знали, що 
в більшості такими галерниками були запорожці, 
що потрапили в полон, серед них неодмінно хтось 
озветься : «Козак з Лугу».

Ще історик М. Грушевський писав: «Завдяки 
історичній пам’яті людина стає особистістю, народ 
– нацією, країна – державою». Як вчений - дослід-
ник Михайло Грушевський залишив багату наукову 
спадщину з різних галузей людського знання: ґрун-
товні дослідження з історії України, української лі-
тератури, етнографії.

З давніх часів люди виражають одне одному по-
вагу за допомогою вітань. Форми привітань у різ-
них країнах відрізняються, але при всьому різно-
манітті вітань міжнародний етикет у своїй основі 
однаковий: люди, зустрічаючись, бажають один 
одному добра й благополуччя, здоров’я, успіхів у 
праці, доброго ранку, дня або вечора.
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РОЗДІЛ III. РЕФЕРАТИВНІ РОБОТИ УЧАСНИКІВ ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ЕРУДИТ»

У кожного народу є свої форми традиційного 
вітання. У слов’ян вітання становить ритуал, який 
включає жести, міміку та інші словесні формули для 
передачі емоцій, тобто доброзичливого ставлення.

Сьогодні у системі українського мовного етике-
ту розрізняють 15 видів висловів, особливе значен-
ня мають які представляють категорію ввічливості, 
а саме: звертання, вітання, прощання, подяка, ви-
бачення, прохання.

Спілкування людей розпочинається з вітан-
ня. Вітання - це усно чи письмово передані слова, 
які виражають доброзичливе ставлення, дружні 
почуття. Привітання, уклін, повітання позначає 
вияв доброзичливих почуттів словами, жестами. 
В українців воно становить складний ритуал, який 
включає і жести, і міміку, і фізичні контакти, і сло-
весні формули до кого-небудь під час зустрічі на знак 
прихильного ставлення, доброзичливості. Вітати - 
означає звертатися до кого-небудь під час зустрічі, 
виявляючи доброзичливість і своє шанування. Це 
слово є результатом видозміни давнішньої форми 
вітати під впливом спорідненої основи - віт.

Вітання за походженням, пов’язані зі словами 
віть, вітка - «гілка» і «вітати»: «прибути з символіч-
ною гілкою», що позначає «прийти з добром», «зу-
стрічатися з добром».

Потрібно звернутися до класифікації вибору 
вітального виразу, який залежить від часу їх вжи-
вання: «Добрий ранок», «Добрий вечір», «На до-
бривечір», «Дай, Боже, вечір добрий»;

- за умов спілкування: «Бог на поміч», «Бог 
поміч», «Помагай Бог», «Боже поможи»; регіональ-
них особливостей: «Добрий вечір» (на Західному 
Поліссі), «Дай, Боже, розуму» (на Волині);

- адресату (родичу, незнайомій людини); «Здра-
стуйте вам у хату!»; «Моє шанування», «Моя поша-
на»; «Дозвольте привітати Вас».

Привітання було як ініціація співрозмовни-
ка. А що він побажає у відповідь? І сьогодні вітан-
ня застосовується строго за відмітною ознакою. 
Так скажемо, ритуал вітання через потиск не ки-
сті, а зап’ястка. Це не просто характерне вітання, 
це самоідентифікація. Таке вітання пояснюється 
старовиною його використання, так перевіряли, 
чи немає в рукаві зброї. У такому вигляді вітання 
полягає в тому, що при зіткненні рук передається 
пульс людини, а значить і біоритм іншої людини. 
Це вітання як би прочитує код людини.

Сьогодні можна зустріти безліч вітань і «Слава 
Роду», і «Доброго часу доби». І сьогодні в Україні ба-
жають здоров’я і процвітання роду. І усі форми вітан-
ня, передають теплоту і участь в долі іншої людини. 
Різноманітність вітань, хоча частково і забуте, але все 
таки дійшло до наших днів і мало видозмінилося.

Досить поширеною у селах був звичай «шап-
кування». Зайшовши в хату гість повинен скинути 
шапку чи інший головний убір. Обов’язково пови-
нен посміхнутися і привітатися зі словами: «Здра-
ствуйте у вашій хаті, на хліб – сіль багатій». Люди 
старшого віку на вулиці проходячи один повз одно-
го, трохи піднімали головний убір, чемно нахиляю-
чи голову. Ці норми етикету виховували моральні 
чесноти – повагу, ввічливість, доброзичливість.

Характерна особливість культури спілкування 
українців виявляється в її символах. Символ - умов-
не позначення якого-небудь предмета, поняття або 
явища; художній образ, що умовно відтворює уста-
лену думку, ідею, почуття.
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РОЗДІЛ IV. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ 

Юдина М.О, Божко Л. С.

РИСУЮ МЕЧТЫ  СЛОВОМ И КИСТЬЮ
(АВТОРСКИЕ СКАЗКИ  И ИЛЛЮСТРАЦИИ К НИМ)

Ежик и кактус
Открылись глаза. Это я проснулась. Рядом со 

мной лежал мой брат, а в мой нос что-то кололо. Я 
поднялась и увидела, что перед моим носом спала 
моя мама. Кто ещё не понял, я - ёжик и меня зовут 
Аська. Родилась совсем недавно, в отличие от брата 
и сестры. Одного не могу понять, почему я без колю-
чек? Мама объясняет, потому что маленькая. Но я 
ведь не маленькая! Мне уже три дня! 

В зоомагазине я росла три месяца. И скоро меня 
заберут отсюда. Об этом мечтают все Ёжики, конечно 
же, и я тоже. Вот только не могу понять почему.

Однако давайте перенесёмся в настоящее время.
Когда я проснулась, мне стало скучно. И я решила 

всех разбудить. Но не успела даже об этом подумать, 
как к нашей клетке подошёл продавец, наверное, 
кормить хочет. 

Он открывает клетку и …
Меня положили в какую-то неудобную малень-

кую норку. Сморщившись, уткнувшись носом в угол 
коробки, я пыталась сопротивляться и выбраться из 
неё. Но всё было бесполезно. В конечном итоге обес-
силив, я уснула. Меня куда-то унесли.

Проснувшись и открыв глаза, я оказалась в ка-
кой-то квартире. Что это такое я ещё не знала. Лежа-
ла на подушке, а странно было то, что вне клетки.

Я поднялась, осмотрелась вокруг, и пошла, узна-
вать мир, так как повсюду странно, а главное по-но-
вому всё пахло. 

- Куда же я попала?
 Я бродила по комнате в поиске живых, но, увы, Первый снег
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никого вокруг не было. Случайно наткнулась на 
странных двух существ. Они были пушистые, как я. 
Попыталась с ними поболтать, но всё напрасно. Они 
молчали. Возможно, были не рады знакомству. Нико-
го, не встретив, я отчаялась и пошла к окну. Там на-
верху кто-то стоял, причём похожий на мою маму. Я 
начала кричать:

- Эй, там наверху! Я тут внизу. Обратите на меня 
внимание.

Ноль реакции. Тоже молчит. Обиделись что ли, 
раз не отвечают. Ладно, сама полезу, я не гордая. И 
надо же хоть с кем-то подружиться. Увидев одеяло, 
свисавшее с дивана, полезла по нему. Цепляясь зуба-
ми, когтями кое-как добралась до подоконника. 

- Как же мне повезло! - подумала я. Ведь, как раз 
возле подоконника на стуле, на котором свисал плед, 
лежала стопка книг. Добравшись на окно, я увидела 
не маму, а какого-то незнакомца. Решила познако-

миться интеллигентно. 
Говорю, как в кино обращаются к царям. Мы ча-

сто смотрели телевизор в зоомагазине. Чем там ещё 
заняться. 

- Светлейший, не видели ли вы мою семью? - Не-
знакомец молчит.

Отбросив интеллигентность, говорю уже как раз-
бойник:

- Эй, дяденька! Чего молчишь, что борзый силь-
но?

Тишина. Ладно, попробую надавить на жалость 
(я же взрослая)

- Ну, дяденька, скажите, пожалуйста, хоть что-ни-
будь. - И глазами клипаю.- Он молчит. Может спит. 
Дернула его, но неудачно. Укололась.

- Ладно, завтра допытаю, - сказала я и ушла спать.
На следующее утро, я обнаружила, что Дяденьки 

нет. Залезла на окно, его и след простыл.

Знакомство с Дяденькой
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- ААаааа…- закричала я.- Как это так? Почему все 
ёжикоподобные пропадают? Из-за меня что ли? Надо 
спасать Дяденьку.

Целый день я промоталась, но безрезультатно. 
Нет Дяденьки.

Через день, открыв глаза, я увидела знакомый си-
луэт на окне. Это же, это…мой Дяденька!

Поскорее я залезла на окно и накинулась обни-
мать его.

Когда я отпустила Дяденьку, то вся была в колюч-
ках. Осмотрела дом, в котором жил мой Дяденька, на 
нем была какая-то бумажка, а там написано: Кактус. 

-Вот это да… Не мама, не папа, а целый ёжикопо-
добный Кактус. - Сказала я и ушла. 

С Дяденькой Кактусом мы подружились. Мы с 
ним постоянно болтали. Много секретов рассказы-
вали друг другу. Ну, вернее, я болтала, болтала, бол-
тала. А он всё слушал и молчал. Именно поэтому я 
начала фантазировать и всё чаще отвечать за него. 
Ведь скучно болтать, когда не отвечают. Хорошо хоть 
слушают. Со временем я уже не замечала, что Дядень-
ка Кактус молчит и даже слышала, что он отвечает.

 Ёжик и смешинка
Сегодня хочу рассказать вам новую историю из 

своей жизни. Бабушке моей хозяйки нравятся оду-
ванчики. Чтобы узнать, что это, я полезла в сад. Но 
пробегав там весь день, так и не нашла их. Никто мне 
не мог подсказать, как они выглядят. Чуть позже я 
совсем забыла о своём познавательно - развлекатель-
ном путешествии и уже было отчаялась узнать, что 
же такое одуванчик и почему его так зовут.

В один из теплых солнечных дней, гуляя по саду, 
я наткнулась на странное ёжикоподобное существо, 
белое пушистое, очень похожее на меня в детстве. 
Вроде бы и Ёжик, или же цветок, а может быть лопух? 
Хотя такое слово, я частенько слышала от своих хозя-
ев, вот только не могла найти его в квартире. С ним я 
встречалась раньше в википедии, когда моя хозяйка 
готовилась к уроку ботаники.

Ну, так вот увидев белое существо в саду, я реши-
ла узнать, что это и решила его понюхать. Но вместо 
того, чтобы уткнуться носом в нежный с приятным 
запахом цветок, провалилась в перину. 

- Ой, а может это Дяденька забыл подушку? Или 

Новогодние санки
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это такой странный цветок? Нет, я догадалась. Нако-
нец-то я его нашла. Ура! - это одуванчик. Именно о 
нём рассказывала наша бабуля.

- Аааа-пчхи!- Что-то защекотало у меня в носу. - 
Ой, а где одуванчик! – Что-то упало мне на нос. Я ещё 
раз чихнула. 

-Что это одуванчик-перец? - Произнесла я и от-
крыла глаза. - Ой, а где перец? Он разве летает? - Но 
ведь с перцем контакт я уже имела. Как-то переверну-
ла банку с перцем, так потом чихала весь месяц. 

Но тут я начала смеяться, то ли из-за этой исто-
рии с перцем, то ли из-за того, что мне на нос упа-
ла снежинка. – Я подняла голову вверх. - Снежинки 
летали над моей головой. - Снег? Но этого не может 
быть, - ведь я хорошо знала, что такого не бывает. 

(Вы, наверное, догадались, что перец - это одуван-
чик, а снег – пушинки). 

Я открыла по привычке рот, чтобы ловить сне-
жинки.

- Ой, - глотнула. -Ха,ха,ха! Ой, хи,хи,хи!-глотнула. 
Так щекотно.

- Ха,ха.Гло!Хи,ха!Тнула. Оооой.- Смеялась я так, 
примерно около часа. Не знаю, что случилось. 

Затем пошла в дом. Там я встретила тётю Сиаму. 
Это кошка, только злая очень, высокомерная! Я её 
невзлюбила с первого дня. Она всегда сердилась и 
шипела на меня. Однако я обязана была всегда с ней 
здороваться, так как именно их величество сказала, 
что это является главным правилом хорошего тона. 

- Ой, здрастье, тётя Сиама, - всё ещё смеясь, ска-
зала я.

- Мяу! Что? Чего ты 
смеёшься, как лошадь? 
Это же неприлично. И 
вообще, знаешь ли ты, 
что слова «здрасьте» не 
существует. Здрастье, зд-
растье, забор покрасьте.

Зачем мне красить 
забор? - удивилась, Ася и 
продолжила смеяться.

-Пфф. Глупая дев-
чонка, - Да, забор кра…, 
- Но тут с моей колючки 
слетела снежинка, тётя 
Сиама запнулась и про-
глотила её. 

Увидев мои наивные 
глаза, она вредная тётя, 
которая собиралась меня 
поучать и кричать, нача-
ла смеяться. 

Мы попытались ещё 
поговорить, но получа-
лось только: ха,ха,ха и 
хи,хи,хи. Так закончил-
ся наш интеллигентный 
разговор. 

И тут я поняла, что 
это не снежинки, а пу-
шинки какие-то. Именно 
они спасли меня от нра-
воучений тёти Сиамы. 

Этим я поспешила 
поделиться с Дяденькой. 
Прибежала на подокон-
ник знакомым способом 
и начала рассказывать. 
Пока закончила свой 
рассказ, Дяденька весь 
постарел, ведь у него по-Одуванчиковое поле
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седели колючки. Или это я его так заобнимала? 
И тут даже дяденька чихнул. Или это опять была 

я? 
Тогда в тот вечер я долго думала, почему одуван-

чик назвали именно так. Почему не пушок? Или сме-
шок?

С этими мыслями, что пушинки - это смешинки, 
маленькая Ася заснула, и приснился ей чудный сон 
о том, как она ловит сачком смешинки и складывает 
их в большой мешок. 

Осенний ёжик
Сегодня я проснулась очень рано. Все ещё спали. 

Зная, как мне бывает скучно, я сразу почистила зубы 
и побежала в сад. Выйдя на улицу, из-за своего ма-
ленького веса не смогла удержаться и сразу куда-то 
провалилась. Открыв глаза, увидела желто-красные 
пятна. Выбравшись из мягкой ямы, и немного сдав 
назад, как машина, я увидела, что во что-то влипла 
багряно-оранжевое. Краска что ли? Затем подняв 
глаза вверх, увидела деревья, но что-то было не так.

- Стоп. А где листья? Их украли? И что это за тря-
почки на земле? - Подумала в голос я. - Хо-хо, я такое 
видела в кино. Ведь только вчера, мы с Дяденькой 
смотрели фильм: «Ширлик Бобёр и коробка конфет».

- Элементарно, Вакса! Мы распутаем это престу-
пление! Ведь в этом фильме также украли конфеты, 
но оставили следы. - Сказала я Дяденьке и очень бы-
стро побежала в дом.

Как и моя хозяйка, подбежала к компьютеру, но 
ничего не поняла. Ведь это не язык Ёжиков. 

- Почему тут буквы не «ПФ», «Хф», «Шф»? Ладно, 
что-то да наклацаю. - Я пыталась щёлкать на ежи-
ном, человечьими буквами, возник поиск. Раз и всё 
мне перевело. Начала читать, искать и всё поняла. 

- Элементарно, Вакса, - прокричала я. - Оказалось, 
что листья опадают осенью, потому что им не хватает 
питательных веществ. Хлоро-, хлоко. Тьху! Не смогла 
не запомнить, не выговорить. 

Об этом я решила, как всегда рассказать Дядень-
ке. Но перед этим тщательно зазубрила информа-
цию.

- К осени хлорофилл разрушается и деревья ски-
дывают листву, чтоб не засохнуть. Вот видишь, какая 
я у тебя умная, - гордилась собой я. И не понимала, 
почему Дяденька меня не хвалит. А Дяденька слушал 
меня долго, но очень подозрительно молчал. И тут я 
догадалась, что Дяденька очень странный, он види-
мо тоже не успел сбросить все листья (колючки).

- Вот так-то, - сказала я, обрывая последнюю ко-
лючку с Дяди Кактуса. Ведь теперь я знала, что Дя-
денька Кактус тоже дерево. 

А вечером лёжа на подушке, меня почему-то му-
чал один вопрос: может быть и мне нужно на зиму 
обгрызать свои колючки? Кто бы мне в этом помог?

Ёжик под Новый год
Сегодня я проснулась и сразу же выбежала в ко-

ридор. Я не знаю, что происходило в доме, но все 
суетились, бегали (как я по ночам в колесе) и были 
какими-то радостными. Мама моей хозяйки что-то 
готовила на кухне. Моя хозяйка с трудом тянула по 
полу какую-то коробку, в которой что-то звенело. Это 
меня очень увлекло, но вот беда, я была настолько 
голодна, что запах из кухни притягивал меня боль-
ше. Позавтракав, я решила не мешать всем, так как 
каждый раз кто-то цеплял меня тапкам, и я катилась 
как футбольный мяч. Одев свою нарядную шапочку, 
я отправилась на улицу, там шёл снег. Повсюду бле-
стели сугробы, но в многообразии всего белого цве-
та, я заметила что-то яркое, кажется оранжевое. Нет, 
это был оранжевый мяч. Я подбежала к оранжевому 
и уже решила поиграть с ним, но тут учуяла кис-
ло-сладкий запах. 

-Мяч и пахнет. Не понятно. - Подумала я. Но лю-
бопытство не давало мне покоя. А так как стало холо-
дать, я наколола оранжевый мяч на колючки и побе-
жала домой. 

Прибежав домой, я быстренько отправилась в 
свою комнату, чтоб никто не попытался отобрать 
мой мяч и поиграть с ним. Там я сбросила оранжевое 
и задумалась

-Хм, что это? Если это мяч, то почему он пахнет и 
почему мне так хочется его укусить. Затем я спроси-
ла у Дяденьки, но он как всегда молчал. Ну, вот опять 
придётся во всём разбираться самой. 

-Попробую я с ним поиграть. - Я начала его пи-
нать. И один раз пнула так, что вдруг мне в глаз что-
то брызнуло. В глазах начало печь. 

- Ну, я так не играю, - пропищала я и обиделась. 
- Ты что живой? Почему жжёшься, или может ты ма-
ленькое солнце? Я перестала думать, что это мяч.

Тут вдруг пришёл маленький хозяин и закричал:
- Ой, мандаринка!
-Вот только где? И что это такое?
Однако мой хозяин подошёл и поднял с пола мою 

игрушку. 
Я очень огорчилась и даже обиделась на хозяина. 

Потому что запах мандарина всё усиливался, а ма-
лыш с ним что-то сделал и мандарин стал исчезать. 
Он его съел.

Чуть позже я отправилась на кухню, и увидела 
там целую вазу таких оранжевых мячей. НЕ смогла 
удержаться и попробовала «оранжевое». У этой са-
мой магдалины или мандарины – невероятный вкус.

Потом я увидела, что все ходят в свитерах с оленя-
ми и поэтому я тоже натянула такой. Пока все взрос-
лые были заняты, я отправилась на кухню и стащила 
одну такую со стола оранжевую ма…, которая была 
у меня на иголках. Взгромоздилась на неё и грызла 
один кусочек от этого новогоднего чуда.
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Ежик и снеговик
Сегодня Дяденька рассказывал о зиме. Ну, точнее 

говорил диктатор, или нет диктор (я забыла, как пра-
вильно) на компьютере, а Дяденька открывал рот. А 
может мне это только казалось.

- Зима - дивная пора! - Говорил дяденька-диктор. 
Всё вокруг стаёт белым бело и укрывается снегом.

-Ничего нет в ней дивного. Ведь именно я всё вре-
мя хочу спать! НО вместо спать, я буду не спать. Не 
хочу и не буду! Хочу зиму увидеть. - Так размышляла 
я, лёжа на своей подушке перед сном.

Утром я проснулась и выглянула в окно.
- Ой, снег. Оой!- я забралась к Дяденьке и начала 

кричать ему на ухо и при этом активно его трясла.

- Дяденька, дяденька! Снег! Первый. Первый снег! 
- Дяденька ноль реакции. – И что делать?

Я побежала в коридор, надела шапку, шарф и са-
пожки. Такую красоту купила для меня моя малень-
кая хозяйка. Полчаса просидела на половике в кори-
доре, разглядывая свои сапожки. 

-Ой! - я подскочила, взяла шапку, шарф и сапо-
жки для Дяденьки. Подбежала к нему и надела на 
Дяденьку весь комплект. Шапка и шарф налезли на 
друга, но сапожки никуда не подходили. Я решила 
их надеть на колючки. Выбежав на улицу, на руках с 
Дяденькой, мы сразу плюхнулись в снег. Немного по-
бегав, я наткнулась на какое-то существо. И оно было 
похоже на моего Дяденьку. - А,а,А. Поняла, это друг 

Дяденьки. И начала его 
рассматривать.

- Стоп. А как же я? Ой-
,ёй,ёй, он меня бросит.- Я 
начала реветь. Но тут 
вдруг из дома выбежали 
дети и начали кричать.

- Какой снеговик!
- Такой большой!
- Огромный! Снего-

вик? - подумала я.- Так,с. 
Разведаем обстановоч-
ку,- сказала я и побежала 
в дом. Там я всё узнала от 
дяденьки, который всег-
да живёт в компьютере. 

Снеговик - это дядя 
из снега, которого ле-
пят дети. Он создан, как 
снежная забава и стоит 
неподвижно на улице 
для красоты и увеселе-
ния ребятни.

- Значит, он не живой 
и не может ходить. Узнав 
это, я очень быстро побе-
жала к своему Дяденьке. 
Обняла его и сказала, - 
теперь я тебя никогда не 
отпущу. 

Мяч и Аська
Сегодня ночью я не 

спала. Я много думала, 
ну точнее философство-
вала. Почему я ёж. И по-
чему не круглая? Почему 
круглые идеальные? А 
кто идеален? И кто кру-
глый? Кто? Да, никто! Это 
я прокричала у себя в го-
лове и тут меня осенило. В преддверии праздника
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Самый идеальный в этом мире – это мяч. Он идеаль-
ный, ведь он круглый. Ну, точнее не мяч, а Куч. Куч 
- это мяч. Я решила пойти к нему и расспросить. Я 
пришла к нему домой (в коридор) и начала расспра-
шивать. И, в конце концов, убедилась, что он идеален 
со всех сторон.

- Почему ты круглый? Почему идеальный? И ещё 
много других вопросов, которые беспокоили мою ко-
лючую голову в эту ночь. Обдумывая всё это, я уснула.

Наутро, я уже дрыхла в своей постельке без за-
дних лап. Не знаю, конечно, как я там оказалась. При-
бежав к Кучу в коридор, его не обнаружила. Испугав-
шись, я начала кричать.

- Куууч! Кууч! - он не отзывался. Я сразу догада-
лась, где он. Как всегда, мой второй хозяин взял его, 
чтобы с друзьями погонять в футбол. Выбежав на 
улицу, я увидела, что Куча пинают и играют им в 
футбол. Раньше я думала, что ему больно, но потом 
мне объяснили, что это смысл его жизни. Однако я к 
нему пришла не для того. Я ведь хотела узнать, поче-
му он идеальный. Но тут дети почему-то разошлись. 
Я подбежала к Кучу, но он становился всё меньше и 
меньше, ещё и шипел.

- Ой! -прокричала я, - он стал лепёшкой! Теперь и 
он не идеален! Эх, в этом мире никто не идеален.

Аська и море
Сегодня утром я проснулась пораньше, чтобы 

провести своих хозяев в путешествие на море. Когда 
они выходили из дома с чемоданами, меня посетила 
блестящая мысль. 

Недавно я слушала море, но не по-настоящему, а 
в ракушке. Я слышала крики чаек и шум прибоя. Та-
кая красота. Вот как, как я могу всё это пропустить. 
Если я не поеду и всё пропущу. Поэтому, пока хозяева 
не видели, я быстренько запрыгнула в чемодан. 

Не знаю, как я туда вместилась, ведь это был че-
модан мамы. Там вещей миллион и тысяча. А мама 
берёт только необходимое. Ну, в общем, мы поехали. 
Пока мы ехали, я рассмотрела, что мама взяла с со-
бой. Никогда не понимала, как в необходимое входил 
снежный шар, ковбойская шляпа и большие громко 
цокающие часы. 

В чемодане меня трясло, а рядом лежали и раз-
дражали громко цокающие часы. Что меня веселило, 
так это снежный шар. Мы тряслись, а снежинки в ша-
рике подкидывались. Но тут мы остановились. Это я 
поняла, когда снежинки в шаре упали на дно. 

Ёжик и море
Сегодня у меня было великолепное настроение. И 

вы ни за что не догадаетесь почему. А я вам сейчас 
объясню: просто сегодня я приехала на море.

Как мне рассказывал Дяденька, на море надо за-
горать и купаться. И как я узнала из Интернета, там 
нужно знакомиться. А у меня ведь так мало знако-

мых. Надо что-то с этим делать.
Приехав на море, я схватила Дяденьку и сразу по-

бежала на пляж. Так называют место, где собирают-
ся все человекообразные, чтобы прыгнуть в море. И 
почему им не прыгается в одиночестве? Знакомятся 
видимо. Грустно ведь одному. Там я увидела много 
людей. Но ни с кем не пыталась познакомиться. Все 
меня только тискали и уходили. Видимо дружат они 
только с себе подобными. Я решила искупаться. Так 
сказать, загладить горе, а если точнее засолить. Это 
я поняла, когда хлебнула воды из моря. И что в нём 
такого особенного? Тут меня что-то укололо в лапу. 

- Вот это да. - Подумала я, - видимо тут много ёжи-
ков. Я нырнула, чтобы посмотреть на ёжика. - А,ааа- 
это не ёжик, это …это…колючая бомба.

- Нет! нет! Я не бомба! - Закричал кто-то. - Я просто 
рыба-ёж.

- Всё-таки, ёж? – переспросила я.- Я тоже ёж. Эм, а 
почему ты круглый? А не…

- Я морской ёж. Поэтому и круглый. И вообще не 
советую со мной связываться. Обидеть могу! - Фыр-
кнул он и скрылся.

Из этого разговора я поняла, что рыба-ёж была не 
в настроении и вовсе не хотела со мной знакомиться.

Совсем огорчённая я вышла из воды и ушла заго-
рать. Странно было то, что загорала я всего 5 минут, 
но, когда проснулась у меня пекло всё тело и даже 
колючки. Я думала, что горю. Забежала в воду, а там 
встретила морского конька. По крайней мере, он так 
представился. Он смотрел на меня перепуганными 
глазами и не мог произнести ни слова. Наконец, он 
пришёл в себя и произнёс.

- Ой-ой-ой, что с тобой?
- Я горю! - Прокричала я, держа себя за попу.
- Да, уж. Ты обгорела. «Ты красная, как помидор», 

- сказал конёк, - Вот я и подумал, что ты помидор, толь-
ко откуда в нашем море. Затем он куда-то пропал. 

- И кто такой этот помидор?
Я начала грустить и причитать, как это больно и 

обидно. Больно, вы догадались почему, а вот обидно, 
потому что все исчезают, и никто не хочет со мной 
дружить. Но тут появился конёк и прервал мои раз-
мышления. Он что-то держал у себя в плавниках. 

- Держи. Это лечебные водоросли, они снимут 
ожёг.

- Точно, - спросила я.
- Точно, - ответил конёк.
- Спасибо тебе большое - Поблагодарила я и уплы-

ла на берег.
Ещё пару дней я не выходила на солнце. Теперь 

я знала точно, несмотря на то, что солнце очень по-
хоже на ежа, оно вовсе не доброе и с ним нужно быть 
осторожнее. Беречь себя, мазать колючки и мордочку 
кремом.

Вот так закончился мой летний отдых, и я уехала 
домой с такими сувенирами.
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Алексєєва Єлизавета Анатоліївна
учениця 11-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла І місце в обласному етапі кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, дипломант Всеукраїнського етапу 
(Секція «Мистецтвознавство»).

Бакун Євгеній Андрійович
учень 10-А класу, навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Хер-
сонської обласної ради». Посів II місце в обласному етапі конкурсу-захисту науко-
во-дослідницьких робіт МАН (Секція «Експериментальна фізика»).

Бикова Анастасія Василівна
учениця 11-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла І місце в обласному етапі кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (секція «Зарубіжна література»).

Білошкуренко Олександра Сергіївна
учениця 10-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Шко-
ла гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла ІІ місце в обласному етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН ( Секція «Екологія»)

Бондар Данило В’ячеславович
учень 9-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа гу-
манітарної праці» Херсонської обласної ради», посів I місце в шкільному конкурсі ре-
фератів наукового товариства «Ерудит» ( секція «Всесвітня історія»).

Бурбело Сергій Сергійович
учень 11-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа гу-
манітарної праці» Херсонської обласної ради», посів ІI місце в обласному етапі кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (секція «Правознавство»).

Карамаликова Аріна Олександрівна
учениця 6-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради». Посіла I місце в шкільному конкурсі 
рефератів наукового товариства «Ерудит» ( секція «Мистецтвознавство»)
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Клименко Сніжана Русланівна
учениця 10-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла ІІ місце в обласному етапі кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Секція «Географія і ландшафтозна-
вство»)

Корольова Єлизавета Сергіївна
учениця 10-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», дипломант обласного етапу конкур-
су-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Секція «Географія і ландшафтозна-
вство»).

Кравцов Лев Володимирович
ученик 9-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради». Посів 1 місце в конкурсі рефератів 
шкільного наукового товариства «Ерудит» (Секція «Англійська мова»).

Поліщук Олександр Валерійович
учень 7-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа гу-
манітарної праці» Херсонської обласної ради», посів 1 месце в конкурсі рефератів 
шкільного наукового товариства «Ерудит» (секція «Екологія»)

Усова Ксенія Андріївна
учениця 10-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла 1 мІсце в конкурсі рефератів 
шкільного наукового товариства «Ерудит» ( Секція «Internet-технологии и Web-ди-
зайн»).

Фатеєв Данило Ростиславович
 учень 10-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа гу-
манітарної праці»« Херсонської обласної ради, дипломант обласного етапу конкур-
су-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Секція «Валеологія»).

Хріненко Тамара Сергіївна
учениця 11-А класу Навчально-виховного комплексу «Навчально - виховний комплекс 
«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла IIІ місце в обласному 
етапі конкурса-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (Секція: англійська мова).
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Черкашин Данило Олексійович
учень 7-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа гу-
манітарної праці» Херсонської обласної ради», посів І місце в конкурсі рефератів 
шкільного наукового товариства «Ерудит» (секція «Мистецтвознавство»).

Шендрик Ксенія Юріївна
учениця 9-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради». Переможець обласного етапу кон-
курсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН у секції «Українська література». 
Диплом ІІ ступеня. 

Шершень Алеся Анатоліївна
учениця 10-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Шко-
ла гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла II місце в обласному етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН ( Секція «Зарубіжна літерату-
ра»).

Юдіна Марія Олександрівна
учениця 6-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці Херсонської обласної ради». Посіла І місце місце в конкурсі ре-
фератів шкільного наукового товариства «Ерудит» (секція «Літературна творчість»).

Юдіна Дар’я Олександрівна
учениця 11-А класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», посіла ІІ місце в обласному етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (секція «Журналістика»).

Яковенко Діана Сергіївна
учениця 10-Б класу Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради». Посіла I місце в шкільному конкурсі 
рефератів шкільного наукового товариства «Ерудит» (Секція «Етнологія»).
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НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
Баденко Віра Миколаївна – учитель українсь-

кої мови та літератури Комунального закладу «На-
вчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної 
праці» Херсонської обласної ради», учитель вищої 
категорії, учитель-методист.

Божко Лариса  Сергіївна – учитель обра-
зотворчого мистецтва Комунального закладу «На-
вчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної 
праці» Херсонської обласної ради» , учитель пер-
шої категорії.

Бугаєнко Катерина Вікторівна – учитель 
історії Комунального закладу «Навчально - вихов-
ний комплекс  «Школа гуманітарної праці» Херсон-
ської обласної ради», учитель другої  категорії.

 
Волосевич Ірина Іванівна – учитель історії 

Комунального закладу «Навчально - виховний ком-
плекс  «Школа гуманітарної праці» Херсонської об-
ласної ради», учитель вищої категорії.

Григор’єва Наталя Миколаївна – учитель 
російської мови та  інтегрованого курсу «Літерату-
ра» Комунального закладу «Навчально - виховний 
комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонсь-
кої обласної ради», учитель вищої категорії, учи-
тель-методист.

Донець Іван Валерійович – учитель фізики та 
астрономії Комунального закладу «Навчально-ви-
ховний комплекс «Школа гуманітарної праці» 
Херсонської обласної ради», учитель другої кате-
горії.

Койрах Оксана Вікторівна – учитель англій-
ської мови Комунального закладу «Навчально-ви-
ховний комплекс «Школа гуманітарної праці» 
Херсонської обласної ради», учитель другої кате-
горії.

Маркова Людмила Іванівна – учитель історії, 
правознавства та курсу «Людина і світ» Комуналь-
ного закладу «Навчально - виховний комплекс  
«Школа гуманітарної праці» Херсонської облас-
ної ради», учитель вищої категорії, учитель-ме-
тодист.

Мороз Тетяна Сергіївна – учитель біології Ко-
мунального закладу «Навчально - виховний ком-
плекс  «Школа гуманітарної праці» Херсонської 
обласної ради», учитель вищої кваліфікаційної ка-
тегорії, учитель-методист. 

Москальова Ілона Володимирівна – учитель 
англійської мови Комунального закладу «Навчаль-
но - виховний комплекс  «Школа гуманітарної пра-
ці»Херсонської обласної ради», учитель вищої кате-
горії, учитель-методист

Нев’ярович Наталія Юріївна – учитель за-
рубіжної літератури Комунального закладу «На-
вчально - виховний комплекс «Школа гуманітарної 
праці» Херсонської обласної ради», кандидат педа-
гогічних наук, доцент загальноуніверситетської ка-
федри світової літератури та культури імені проф. 
О. Мішукова Херсонського державного університе-
ту, Заслужений учитель України.

Плакида Ніна Петрівна – учитель української 
мови та літератури Комунального закладу «На-
вчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної 
праці» Херсонської обласної ради», учитель вищої 
категорії, учитель-методист.

Сібаров Станіслав Дмитрович – учитель кур-
су «Основи здоров’я» Комунального закладу «На-
вчально - виховний комплекс «Школа гуманітарної 
праці» Херсонської обласної ради».

Скребовская Світлана Вікторівна – учитель 
біології Комунального закладу «Навчально – ви-
ховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Хер-
сонської обласної ради». 

Тригуб Сергій Євгенович – учитель географії 
Комунального закладу «Навчально - виховний ком-
плекс  «Школа гуманітарної праці» Херсонської об-
ласної ради», учитель  вищої категорії, учитель – 
методист, Заслужений учитель України.

Бурдикіна Олена Володимирівна –  учитель 
музики  Комунального закладу «Навчально - вихов-
ний комплекс  «Школа гуманітарної праці» Херсон-
ської обласної ради», учитель вищої категорії

Фелющенко Інна Василівна – учитель Кому-
нального закладу «Навчально - виховний комплекс  
«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної 
ради», кандидат педагогічних наук, учитель вищої 
категорії, учитель-методист.

Шаповал Наталія Валеріївна – учитель ін-
форматики та програмування Комунального за-
кладу «Навчально - виховний комплекс «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради», 
учитель другої категорії.



Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад 
Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради

ЗОРЕСВІТ 
АЛЬМАНАХ

науково-пошукових, реферативних та творчих робіт 
учнів «Школи гуманітарної праці»

Видається за підтримки Херсонської обласної ради 


